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Förord 

Denna slutrapport beskriver arbetet med Fokusarbetet Tillfälliga boenden i projekt 

Miljösamverkan Norrbotten.  

Till denna rapport biläggs informationsmaterialet ”Tillfälliga boenden – information 

till verksamhetsutövare, Miljösamverkan Norrbotten, juni 2015”. Den finns att ladda 

ner som pdf-dokument genom direktlänk i denna slutrapport och från Norrbottens 

Kommuners hemsida. För den som önskar sätta sin kommunlogo på informations-

materialet är det möjligt att få den som word-fil från Norrbottens Kommuner. 

Tack till deltagarna i arbetsgruppen för ert engagemang och all kompetens, som ni 

bidragit med inom arbetsområdet. 

 

Katarina Wennman 

projektledare Miljösamverkan Norrbotten 

 

 

  

http://www.norrbottenskommuner.se/media/1657/tillfaelliga-boenden-info-till-vu.pdf
http://www.norrbottenskommuner.se/media/1657/tillfaelliga-boenden-info-till-vu.pdf
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Inledning - allmänt om arbetet med fokusområden 

Projekt Miljösamverkan Norrbotten startade 1 oktober 2014 och avslutades efter tre 

år den 31 augusti 2017. Projektledaren var anställd av Norrbottens Kommuner med 

50 % sysselsättningsgrad.  

Miljösamverkan Norrbottens delprojekt benämns fokusområden. Kommunernas, och 

i viss mån Länsstyrelsens, behov har varit vägledande vid val av fokusområden. 

Fokusområdena har tagits fram genom förslag från kommunerna där man fått föreslå 

de arbetsområden som man sett mest behov av. Dessa förslag har sammanställts och 

rangordnats efter ”röstetal”, d v s det fokusområde som flest kommuner har önskat 

har placerats överst på listan. Styrgruppen, bestående av representanter från några 

kommuner och Länsstyrelsen, har vägt samman kommunernas och Länsstyrelsens 

behov med den rangordnade förslagslistan och beslutat om vilka fokusområden som 

skulle genomföras. Ofta har besluten följt rangordningen. De tre första fokus-

områdena beslutades i samband med planeringen av projekt Miljösamverkan 

Norrbotten och dessa var Enskilda avlopp, Tillfälliga boenden och Täktverksamhet.  

Deltagare till arbetsgrupperna har satts ihop genom intresseanmälan från 

kommunerna. Hur processen gått till internt på miljökontoren är okänt. En gissning 

är att de handläggare som visat intresse för ett fokusområde har fått anmäla sig till 

Miljösamverkan under förutsättning att det fungerat för övrig intern verksamhet. 

Någon kommun har uttalat att medverkan i Miljösamverkans arbetsgrupper har 

varit önskvärd då den betraktats som kompetensutveckling för miljöhandläggarna 

på den kommunen.  

Alla kommuner ombads ange en handläggare med ansvar för det aktuella 

fokusområdet, oavsett om man deltog i arbetsgruppen eller inte. Denna typ av grupp 

kallades ”kontaktpersoner” och sändlistan användes av Miljösamverkan Norrbotten 

för att snabbt komma i kontakt med personer som jobbade med ett specifikt 

fokusområde. 

I förfrågan till miljöcheferna, om deltagare till arbetsgrupperna, har förutsätt-

ningarna för arbetet beskrivits. En spridning mellan kommunerna har varit 

önskvärd, både avseende storleken och geografin. Arbetsgruppens storlek, helst fyra 

till åtta deltagare, har varit ett villkor för hanterbarheten. Att mötena kunde hållas 

resfria var ett villkor från vissa kommuner för att delta. Tekniken som använts för 

resfria möten var PolyCom fram till årsskiftet 2016/2017 då några kommuners avtal 

om PolyCom gick ut och det var därför säkrare att använda Skype för samtliga 

möten fr o m januari 2017. 

Första arbetsgruppsmötet var alltid fysiskt i samtliga arbetsgrupper, bl a för att 

underlätta kommande webmöten. Det är lättare att kommunicera med enbart ljud 
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och bild om man känner varandra eller åtminstone har träffats. På första arbets-

gruppsmötet beslutades arbetsinnehåll, arbetstakt, sluttid och arbetsgruppens 

spelregler. Arbetsinnehållet bestämdes genom ”brainstorming” (processtekniken 

kunde variera beroende på grupp) och gemensamt beslut i arbetsgruppen. 

Deltagarna ombads innan första mötet att diskutera fokusområdet internt på sina 

miljökontor, för att få så bred förankring som möjligt. Ofta var problembilden lika i 

flera (de flesta?) kommuner, på några punkter var skillnaden större. Utifrån 

problembilden bestämdes vad arbetsgruppen skulle jobba med. Inom de flesta 

fokusområden har man sett behov av olika dokument såsom handläggarväg-

ledningar, checklistor, informationsmaterial och blanketter. Man har även haft behov 

av kompetenshöjning i form av utbildning eller erfarenhetsutbyte kollegor emellan. 

En typ av erfarenhetsutbyte har vi kallat ”samsyn”. Då har kollegor inbjudits till 

någon kommun att delta på verkliga tillsynsbesök inom fokusområdet. Detta har 

tillämpats inom fokusområde Tillfälliga boenden och Täktverksamhet. 

Arbetstakt och sluttid bestämdes baserat på vad som skulle göras och på deltagarnas 

möjligheter, d v s deras arbetstid till förfogande. Arbetet utfördes genom 

gemensamma diskussioner i arbetsgruppen i kombination med enskilt arbete eller 

mindre gruppers arbete mellan möten, d v s vedertagen metodik för arbetsgrupper. 

Vissa delmoment fokuserade på en deltagande kommuns ”produkt” (egenprodu-

cerad handläggarvägledning, informationsmaterial, checklista eller annan skriftig 

rutin) som diskuterades och bedömdes i arbetsgruppen och eventuellt antogs som 

arbetsgruppens produkt. 

Varje arbetsgrupp ombads tänka ”utanför” den egna kommunen och för alla länets 

kommuners behov eller situation. Detta var ofta lättare för vissa personer än för 

andra. 

Projektledaren deltog i samtliga arbetsgrupper för att administrera och leda arbetet 

baserat på vad arbetsgruppen bestämt att den skulle utföra. 

De tre första fokusområdena beslutades i samband med planeringen av projekt 

Miljösamverkan Norrbotten och var givna när projektet startade i oktober 2014. De 

tre sista områdena ”röstades fram” genom kommunernas önskningar och 

styrgruppens beslut (beskrivet i början av detta avsnitt). Fokusområden i prioritets- 

och kronologisk ordning: 

1. Enskilda avlopp 

2. Tillfälliga boenden 

3. Täktverksamhet 

4. Värmepumpar 

5. Förorenad mark 

6. Avfall för anläggningsändamål samt schaktmassor/bygg- och rivningsavfall. 
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Fokusarbete Tillfälliga boenden 

Detta var projekt Miljösamverkan Norrbottens andra fokusområde. Det var beslutat 

redan innan projekt Miljösamverkan Norrbotten startade i oktober 2014. När 

kommunerna planerade och beslutade (vintern 2013-2014) att detta skulle vara ett av 

projektets första fokusområde hade man boende för tillfällig arbetskraft i åtanke och 

då främst boende för bärplockare. Bärplockarsäsongen är kort och hektisk för de 

kommuner som får många ditresta bärplockare. Andra kommuner har också annan 

tillfällig arbetskraft som kommer för kortare eller längre perioder.  

Under 2014 ökade antalet asylsökande med ungefär det dubbla jämfört med 2013 och 

under 2015 kom dubbelt så många flyktingar som året innan. Totalt under året 2015 

kom ca 163 000 flyktingar till Sverige. Detta påverkade många myndigheter, så även 

kommunernas miljökontor. 

 

Arbetsgruppen 

Deltagare till arbetsgrupperna har satts ihop genom intresseanmälan från 

kommunerna, så även till denna grupp.  

Gruppen hade sitt första möte 25 mars 2015 i Boden. Denna arbetsgrupp, i likhet med 

samtliga arbetsgrupper, har hållit sitt första möte som fysiskt möte för att sedan 

kunna övergå till webmöten. Gruppen bestod initialt av: 

Annika Lidström, Arvidsjaurs kommun (fr o m möte nr 2) 

Jonas Dahlqvist, Bodens kommun 

Martina Törmä, Pajala kommun 

Ulf Isaksson, Piteå kommun 

Amanda Johansson, Älvsbyns kommun  

Katarina Wennman, projektledare Miljösamverkan Norrbotten 

 

Gruppens sammansättning kom att ändras p g a hög arbetsbelastning hos någon 

deltagare samt förändrade arbetsuppgifter. Gruppen hade denna sammansättning 

från september 2015: 

 

Annika Lidström, Arvidsjaurs kommun 

Martina Törmä, Pajala kommun 

Eva Blomgren, Älvsbyns kommun 

Katarina Wennman, projektledare Miljösamverkan Norrbotten 
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Gruppmedlemmarnas erfarenhet av arbetsområdet varierade från mycket erfaren till 

mindre erfaren. Denna kompetensskillnad med både ”nya” och ”gamla” ögon har 

gynnat arbetet. Ingen handläggare från Länsstyrelsen deltog i detta fokusområde. 

 

 
Arbetsinnehåll och omfattning   
 

På projektledarens kommunturné till samtliga kommuner i början av projektet 

diskuterades vad kommunerna ville ha ut av de tre första fokusområdena, däribland 

fokusområde Tillfälliga boenden. Situationen med de stora flyktingströmmarna in i 

Sverige förändrade fokus i denna arbetsgrupp.  

Vi definierade uppdraget till att omfatta boenden för tillfällig arbetskraft och för 

asylboende. Vi skulle inte jobba med tillsynsfrågor för hotell/vandrarhem/camping. 

Däremot kunde vissa delar vara direkt överförbara till tillsyn av hotellboende, något 

som ansågs bli en bonus och inget arbetsgruppen skulle arbeta med. 

Vi gick igenom vad kommunerna önskat och i kombination med gruppens egna 

synpunkter fastställdes att arbetsgruppen skulle jobba med följande: 

• Handläggningsvägledning med checklistor: hur ska man handlägga och 

vad ska man titta på vid tillsyn? 

• Informationsmaterial: till verksamhetsutövare och fastighetsägare, ev även 

till boende 

• Bedömningsfrågor; t ex vilken standard kan/ska vi kräva 

• Centrala myndigheter (Migrationsverket, Folkhälsomyndigheten, 

Socialstyrelsen, brandmyndigheten (lokalt)): vem gör vad och hur kan vi 

samverka 

Vi konstaterade att mycket redan var utfört av Miljösamverkan Västerbotten och 

Västra Götaland (hösten /vintern 2014). Vi behövde veta bakgrundsfakta för en del 

detaljer för att avgöra vilken "juridisk tyngd" vissa råd/riktlinjer hade. 

Vi bestämde att avvakta Folkhälsomyndighetens arbete med tillfälligt boende för 

asylsökande som beräknades vara klart under senhösten 2015. Under tiden 

koncentrerade vi oss på tillfälligt boende för tillfällig arbetskraft. 

Deltagarna ombads i inbjudan till första mötet att ha diskuterat fokusområdet internt 

på sina miljökontor. Detta för att få en så bred förankring som möjligt. Ofta är 

problembilden likartad i flera kommuner, så var även fallet i denna grupp. Däremot 

kunde lösningar och rutiner skilja rätt mycket mellan ingående kommuner. 
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Avslut för detta fokusområde sattes först till oktober 2015, men ändrades till 

sommaren 2016 eftersom vi ville invänta utgivningen av Folkhälsomyndighetens 

vägledning för inomhusmiljön i asylboende.  

 

Projektets genomförande och resultat 

Arbetsgruppen har haft sammanlagt 12 möten (fysiska/webkonferens) och ett antal 

maildiskussioner mellan den 25 mars 2015 och juli 2016. Vanliga arbetsgruppsmöten 

har haft en varaktighet på maximalt två timmar. Alla arbetsgruppsmöten, utom det 

första, har hållits som webkonferens med PolyCom. Projektledaren har lett och 

dokumenterat mötena. Dokumentationen har bestått av mestadels formella 

minnesanteckningar, men också av anteckningar i stolpform via mail. Mellan 

arbetsgruppens möten har gruppmedlemmarna haft kontakt med varandra eller 

jobbat självständigt för att arbeta fram sina ansvarsområden. Projektledaren har, 

förutom delaktighet i arbetsgruppens samtliga arbetsuppgifter, samverkat med 

Folkhälsomyndigheten i deras kontakt med kommunerna.  

De arbetsuppgifter som gruppen fokuserat på, beskrivet i förra avsnittet, 

genomfördes sammanfattningsvis så här: 

Handläggningsvägledning med checklistor 

Arbetsgruppen har tittat på vägledningar både från Miljösamverkan Västra Götaland 

och Miljösamverkan Västerbotten och är överens om att de är bra och att kanske en 

mix av dessa vore optimalt. Arbetsgruppen beslutade att skicka ett upprop till alla 

kommuner i länet med uppmaning att använda bägge vägledningar under 

sommaren/hösten och på så sätt utvärdera hur de fungerar i praktiken. Samtidigt 

efterfrågade vi hur många boenden de hade i sin kommun, vilka brister som var 

vanligast, vilka nationaliteter och vilka verksamhetsutövare (företag). Projektledaren 

skickade ut det s k uppropet via mail 25 juni 2015 till alla kommuners kontakt-

personer för tillfälliga boenden. Det innehöll handledningar och checklistor från 

både Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Västerbotten samt ett 

infomaterial som vår arbetsgrupp hade sammanställt. I ”uppropet” bad vi kollegorna 

testa dokumenten i sin tillsynsverksamhet och komma med synpunkter. Vi 

efterfrågade även uppgifter på antalet boende mm. Dessutom föreslogs ”samsyn” 

som ett bra sätt att få nya erfarenheter. Då vi inte fått svar i augusti förlängdes 

svarstiden till 15 okt. Då brukar huvudsäsongen vara avslutad för tillfälliga boenden 

för tillfällig arbetskraft. Inte heller då fick vi mer än några enstaka svar. 

Informationsmaterial  

Ett informationsmaterial till verksamhetsutövare och fastighetsägare är framtaget av 

Miljösamverkan Västerbotten och reviderat av vår arbetsgrupp. Detta skickades ut 

som ett utkast i det s k uppropet till samtliga kommuner i länet för att testas som en 
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slags kvalitetssäkring. Då vi inte fick några svar, trots påminnelser, är den kvalitets-

säkringen inte utförd på det sätt vi önskat. Vi väljer ändå att lägga ut den som 

arbetsgruppens dokument.  

Arbetsgruppen diskuterade också att utforma ett informationsmaterial ämnat att 

lämnas till boende. Detta hade vi inte möjlighet att göra inom ramen för våra 

resurser. 

Bedömningsfrågor 

Här önskades svar på huvudfrågan ”vilken standard kan/ska vi kräva?”. Svaret kom 

företrädesvis under två tillfällen, dels på Tillsynsdagarna 12-13 april 2016 och dels 

under en utbildningsdag 27 april 2016 med Folkhälsomyndigheten och Migrations-

verket. 

På Tillsynsdagarna deltog Fredrik Haux från Folkhälsomyndigheten. Han höll ett 

mycket uppskattat pass om bl a inomhusmiljön och mögel. Fredrik har jobbat som 

miljö- och hälsoskyddsinspektör, så han var väl insatt i den kommunala delen av 

arbetet.  

Genom våra kontakter med Folkhälsomyndigheten lyckades vi få dem att hålla en av 

sina nationella utbildningsdagar i Luleå. Dagen handlade om inomhusmiljön i 

asylboenden med fokus på tillsyn enligt miljöbalken. Då presenterade Folkhälso-

myndigheten sin nya vägledning om miljöbalkens regler för inomhusmiljön i 

asylboenden och Migrationsverket berättade om deras eget arbete med upphandling, 

egenkontroll och revisioner av asylboenden.  

Centrala myndigheter  

Vem gör vad och hur kan vi samverka fick vi lära oss under Folkhälsomyndighetens 

utbildningsdag i Luleå den 27 april 2016. 

Samsyn 

”Samsyn”, vårt uttryck för gemensam tillsyn, användes i liten skala inom detta 

fokusområde. Den här varianten av erfarenhetsutbyte har använts även inom andra 

fokusområden och brukar uppskattas av både den som bjuder in och den som deltar. 

Detta var något vi uppmuntrade till i arbetsgruppens s k upprop. Vi fick dock ingen 

återrapportering av om, och i så fall, vilka som genomfört samsyn. En variant av 

samsyn diskuterades i arbetsgruppen och det handlade om att jobba med 

samarbetspartners, t ex Arbetsmiljöverket (endast för boende för tillfällig 

arbetskraft), Räddningstjänst och Polis. Projektledaren var i kontakt med 

Arbetsmiljöverket i Luleå, men lyckades inte hitta en lämplig gemensam lösning. 

Vad gäller Räddningstjänst och Polis är det nog enklare och ger bättre resultat om 

man tar kontakt med dessa på lokal nivå.  
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Slutsatser och reflektioner  

De slutsatser och reflexioner som här redovisas är en mix av arbetsgruppens 

synpunkter under det löpande arbetet och projektledarens titt i backspegeln. 

Det finns en stor kompetens och erfarenhet inom arbetsområdet på kommunerna. 

Det finns också en del skillnader i hur man handlägger ärenden i olika kommuner. 

Detta gör den här typen av samarbetsprojekt värdefulla ur flera aspekter. 

Arbetet i gruppen har skett med stort engagemang av dem som deltagit på mötena. 

Arbetssättet med PolyCom-möten begränsar dock möjligheten till intensiva 

diskussioner och gör att det är svårare att komma till tals, särskilt för de mer 

tystlåtna. I ett fysiskt möte är det lättare att ta tillvara deltagarnas engagemang och 

synpunkter. Tekniken har inte alltid fungerat hundraprocentigt och deltagare har 

ibland haft svårt med uppkopplingen till mötet eller blivit ”utkastade” under 

pågående möte. Sådana störningar tar tid från arbetet och kan vara mycket 

frustrerande för den som råkar ut för det. Resfria möten har dock varit det enda 

sättet arbetet kunnat bedrivas på. 

Att arbetsgruppens sammansättning förändrades under arbetets gång har påverkat 

arbetet. Varje gång någon slutat och börjat i arbetsgruppen har arbetsprocessen 

påverkats. Detta tillhör vår verklighet och inget vi rår över, men vi måste förhålla oss 

till det. I detta fokusområde har vi konkret tappat tempo p g a förändrad grupp-

sammansättning. 

Arbetsgruppen i den senare sammansättningen saknade erfarenhet från en befolk-

ningsmässigt större kommun. Att det var färre personer att fördela arbetet på var 

också påtagligt.  

En grundförutsättning för ett bra samverkansarbete är att deltagarna på 

”hemmaplan” får avsätta tid till arbetet. I denna arbetsgrupps senare samman-

sättning verkade det som om detta varit fallet. 

Arbetsgruppen genomförde de flesta av sina arbetsuppgifter bortsett resultat för 

handläggarvägledning och checklistor. Vi hade hoppats på ett bättre gensvar från 

kollegorna i länet och vi vet inte vad deras ljumma intresse berodde på. Inom 

arbetsgruppen vägde det lika mellan de båda vägledningarna från Miljösamverkan 

Västra Götaland och Miljösamverkan Västerbotten. Den ena var mer omfattande 

med betydligt mer text och den andra kanske mer övergripande, men i gengäld 

lättare att överblicka. Vår plan var att handläggare från flera kommuner skulle ha 

testat dem i verklig tillsyn och att vi därmed skulle kunna framhålla den ena 

vägledningen framför den andra. Nästa steg var att aktualitetsgranska den 

vägledning som av oss i länet ansågs vara bäst, eller möjligen sätta ihop det bästa ur 

båda vägledningarna. Nu gick inte det att genomföra och vi vet inte heller orsaken 
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till detta. Möjligen, och detta är en ren gissning, hade anspänningen orsakad av en 

kraftigt ökad flyktingström satt de normala tillsynsrutinerna ur spel och/eller att 

handläggarna till följd av ökad arbetsbelastning inte orkade testa nya vägledningar 

och informationsmaterial. 

De handläggarvägledningar vi refererar till i texten ovan från Miljösamverkan Västra 

Götaland och Miljösamverkan Västerbotten finns att hämta här: 

http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-

rapporter/halsoskydd/Pages/idrottgym-och-tillfalligt-boende.aspx 

 

http://www.miljosamverkanvasterbotten.se/wp-

content/uploads/2015/11/Tillf%C3%A4lliga-externa-boenden_151116.pdf  

  

http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-rapporter/halsoskydd/Pages/idrottgym-och-tillfalligt-boende.aspx
http://www.miljosamverkanvg.se/Sv/projekt-och-rapporter/halsoskydd/Pages/idrottgym-och-tillfalligt-boende.aspx
http://www.miljosamverkanvasterbotten.se/wp-content/uploads/2015/11/Tillf%C3%A4lliga-externa-boenden_151116.pdf
http://www.miljosamverkanvasterbotten.se/wp-content/uploads/2015/11/Tillf%C3%A4lliga-externa-boenden_151116.pdf
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Tillfälliga boenden – information till verksamhetsutövare, 

Miljösamverkan Norrbotten, juni 2015 

 

      

 

http://www.norrbottenskommuner.se/media/1657/tillfaelliga-boenden-info-till-vu.pdf

