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Sammanfattning 
Miljösamverkan syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet enligt 
miljöbalken och ge stöd till myndigheternas tillsyn, som utöver inspektioner också 
innefattar informationsinsatser och aktiviteter. 

Den sammanfattande slutsatsen är att projektet som helhet har varit bra och kan med 
vissa utvecklingsinsatser utgöra en grund för fortsatt och fördjupad samverkan 
mellan tillsynsmyndigheter i länet. 

De medverkande kommunerna anser att de grundläggande principerna om frivilligt 
deltagande och solidariskt ansvar för genomförandet är bra och en förutsättning för 
att kunna delta. 

Projektet som helhet har haft en lös struktur avseende roller, mandat, ansvar hos de 
medverkande aktörerna vilket i vissa fall medfört oklarheter.  

Den arbetsmetod som tillämpats har i viss mån tillämpats utifrån de förutsättningar 
som resp tillsynsprojekt haft, vilket är en nödvändighet i komplexa projekt. En brist är 
att resultaten av tillsynsprojekten inte är tillgängliga för informations- och 
kunskapsöverföring för de deltagande aktörerna och andra. 
 

Flera svarande påtalar att vid en fortsättning måste konceptet utvecklas och ges 
klarare ramar, ansvarsfördelning mellan aktörerna och att projektledarens roll, ansvar 
och arbetsuppgifter måste förtydligas. Flera påtalar att inspektörer/handläggare i 
kommunerna är hårt arbetsbelastade och man har förväntat sig att projektledaren 
haft en mer operativ roll i tillsynsprojekten både vad avser kunskapsinsamling och 
administration. Här bör man diskutera en eventuell utökning av projektledartjänsten 
tidsmässigt.  

En övervägande majoritet av de svarande på enkäten är intresserade av att fortsätta 
arbeta i samverkan i projektform enligt den prövade arbetsmetoden. Nästan hälften 
av de svarande på enkäten är intresserade av att fortsätta arbeta permanent i 
samverkan enligt den prövade metoden. 
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Bakgrund 

Norrbottens Kommuner (tidigare Kommunförbundet Norrbotten) driver tillsammans 
med Länsstyrelsen och kommunerna i Norrbotten projektet Miljösamverkan 
Norrbotten. Projektet pågår mellan 2014-10-01 och 2017-09-01.  

För närvarande finns tio regionala samverkan i landet samt Miljösamverkan Sverige 
som är Länsstyrelsernas samverkansforum. Huvudmän för samverkan är olika 
konstellationer mellan kommunerna, länsstyrelserna, regionförbunden alternativt 
kommunförbunden. I Norrbotten har diskussioner om att utveckla en miljösamverkan 
pågått en längre tid vilket nu resulterat i detta projekt. 

Miljösamverkan syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet enligt 
miljöbalken och ge stöd till myndigheternas tillsyn, som utöver inspektioner också 
innefattar informationsinsatser och aktiviteter. Norrbottens Kommuner är huvudman 
och ägare för Miljösamverkan Norrbotten. En projektledare är anställd på halvtid som 
samordnar verksamheten och genomför aktiviteter. Det huvudsakliga arbetet utförs i 
tillfälliga arbetsgrupper bestående av miljöinspektörer från kommunerna och 
länsstyrelsen. Grupperna planerar, genomför och dokumenterar delprojekten.  

I projektbeskrivningen anges att projektet ska utvärderas och projektets styrgrupp har 
därför beslutat att ge Norrbottens Kommuner i uppdrag att genomföra utvärderingen. 
Utvärderingen blir en viktig del inför kommande beslut om hur utveckling och 
vägledning ska ske inom tillsynsverksamheten i Norrbotten. Se bilaga 
Projektbeskrivning. 
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Syfte med utvärdering av projektet 
Syftet med utvärderingen är att belysa i vilken omfattning de i projektet 
”Miljösamverkan Norrbotten” uppsatta målen och frågeställningarna har uppfyllts. 
Utvärderingen ger också en sammanfattande slutsats av projektet som helhet, samt 
förslag till insatser för att utveckla projektet vid en eventuell fortsättning. 

Följande mål och frågeställningar finns uppsatta i projektbeskrivning och 
uppdragsbeskrivning för utvärderingen. 

I projektbeskrivningen uppsatta mål som ska uppfyllas 
 

• Höja kompetensen hos myndigheterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
• Genom samverkan skapa förutsättning för att myndigheterna kan dela 

kompetens med varandra i syfte att öka spetskompetenserna 
• Ge bättre resursutnyttjande hos myndigheterna 
• Leda till samsyn och mer likartade bedömningsgrunder vid tillämpning av 

miljöbalkens regelverk och en mer rättssäker handläggning i miljöfrågor i länet 
• Öka kunskapen om miljö hos verksamhetsutövare och därmed förbättra 

förutsättningarna för ett bra miljöarbete att nå miljömål och hållbar utveckling 
• Utveckla arbetet med projektinriktad tillsyn som metod 

 

Följande frågeställningar ska också belysas 
 

• Hur har projektets arbetssätt fungerat 
• Styrgruppens roll och uppdrag 
• Projektledarens roll och uppdrag 
• Hur har länsstyrelsens roll inom tillsynsvägledningen kopplats till projektet 

 

I utvärderingen ingår också frågeställningar om hur kommunerna uppfattar att 
personella och ekonomiska resurser har varit tillräckliga för deltagande i projektet. Se 
bilaga utvärderingens uppdrag. 
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Utvärderingens upplägg och genomförande 
Beställare av utvärderingen är Norrbottens Kommuner via den styrgrupp som lett 
projektet Miljösamverkan Norrbotten. 
 
Målgrupp för utvärderingen är representanter för deltagande organisationer; 
Norrbottens Kommuner, samtliga 14 kommuner i länet och Länsstyrelsen. 
Utvärderingen har skett via en enkätstudie och fördjupning av frågeställningar via 
intervjuer. Därefter har resultaten tolkats och slutsatser formulerats. 
 
Utvärderingen har genomförts av Ulf Hedman, MAF arkitektkontor AB, med 
vetenskapligt stöd och granskning av Mats Jakobsson, Vetenskaplig ledare, social 
hållbarhet, Norrbottens Kommuner och LTU. 
 
Enkäter 
 
Utvärderingen har innefattat en webenkät som via mail distribuerats till chefer och 
deltagare i de olika tillsynsprojekten, totalt har 47 personer erhållit enkäten med 
påminnelser och 22 personer besvarade enkäten, 10 angav att de hade en 
chefsposition, 12 att de var inspektörer. Åtta personer arbetade inom en större 
kommun (+20 000 inv.), 10 personer kom från en mindre kommun (mindre än 10 000 
inv.) och 3 personer kom från en mellanstor kommun. Samtliga respondenter utom 
en person angav att de hade kommunalt uppdrag. Se bilaga enkät + enkätsvar. 
 
Intervjuer 
 
Chefer, deltagande personer i delprojekten samt styrgruppen har erbjudits att delta i 
intervjuer antingen fysiskt närvarande eller via Skype i grupp eller enskilt. Totalt har 
16 personer deltagit i intervjuer och representanter från kommuner, Länsstyrelsen 
och Norrbottens Kommuner har intervjuats.   
 
Workshop 
 
Som en del i utvärderingen hölls en workshop under den länsträff som arrangerades 
9-10 maj 2017 i Jokkmokk av Norrbottens Kommuner. Av länets 14 kommuner var  
10 representerade med tjänsteperson och/eller politiker. Resultatet av denna 
workshop har inarbetats i denna rapport. Se bilaga Material från workshop. 
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Hur har projektet genomförts och vad har uppnåtts 

Grundprinciper för projektets genomförande 

Frivilligt deltagande efter behov och förmåga 

En övervägande del av de svarande tycker att det är en bra princip. 
Förutsättningarna är olika i länets kommuner vad avser resurser och aktuella 
tillsynsbehov. Synpunkter finns på att kommunernas deltagande och engagemang 
varierar och att vissa kommuner efter ett tag valt att avsluta sitt deltagande i ett 
tillsynsprojekt. 

Solidariskt ansvar hos kommunerna och Länsstyrelsen för genomförande av 
tillsynsprojekten. Man ställer upp utifrån behov, resurser, mm 

En övervägande del av de svarande tycker det är en bra princip, men den kan 
utvecklas. Har man som kommun anslutit sig till ett tillsynsprojekt bör man ha en 
skyldighet att fullfölja. Tillsynsprojektens genomförande är ibland avhängigt av att en 
kommun med särskilt god kompetens är med och tar ett större ansvar i projektet. Om 
en sådan resurs lämnar projektet blir det lätt ”stillestånd”. Synpunkter finns på att 
kommunernas deltagande och engagemang varierar. Större delaktighet av 
Länsstyrelsen i tillsynsprojekten har påtalats. Definition av vad det ”solidariska 
ansvaret” innebär efterlyses. 

Finansiering av projektet 

Kommunernas ekonomiska insats 

Kostnadsfördelning enligt en modell med en grundavgift och en avgift relaterad till 
antal kommunmedborgare i kommunen. (se bil projektbeskrivning) 

Svaren ger en spretande bild. Slutsatsen är att personer med ekonomiskt ansvar 
anser till övervägande del att det är en bra princip. 

Länsstyrelsens ekonomiska insats 

Svaren ger en spretande bild, ca hälften av de svarande anser det vara en bra 
princip. Ca hälften av de svarande vet ej/har ingen åsikt. Slutsatsen är att personer 
med ett ekonomiskt ansvar anser att finansieringsprincipen är bra. Flera påtalar att 
Länsstyrelsens finansiering bör vara en del i Länsstyrelsens ansvar för 
tillsynsvägledning. 

Norrbottens Kommuners ekonomiska insats 

Svaren ger en spretande bild, ca hälften av de svarande anser det vara en bra 
princip. Ca hälften av de svarande vet ej/har ingen åsikt. Slutsatsen är att personer 
med ett ekonomiskt ansvar anser att finansieringsprincipen är bra. 
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Roller, uppdrag, ansvar i projektet hos medverkande aktörer 

Kommunerna 

Kommunernas roll, uppdrag och ansvar uppfattas som tydligt, men bör förtydligas i 
vissa avseenden, särskilt med avseende på vad som förväntas av kommunerna 
avseende arbetsinsats i tillsynsprojekten och fördelning av ansvar mellan 
kommunerna och projektledaren. 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens roll, uppdrag och ansvar uppfattas som oklart. Oklarhet råder om hur 
och med vilka personella resurser Länsstyrelsen ska bidra i tillsynsprojekten. 
Länsstyrelsens deltagande med tjänstepersoner i några av delprojekten t ex projektet 
täkttillsyn och avloppsanläggningar har varit uppskattat. Flera påtalar att 
Länsstyrelsens uppdrag i tillsynsvägledningen rent generellt är oklart.  

Projektledaren 

Projektledarens roll, uppdrag och ansvar uppfattas som tydligt, men bör förtydligas i 
vissa avseenden. Projektledarens fördelning av arbetstiden mellan administrativt 
arbete och operativt arbete är oklar. Vad som är projektledarens arbetsuppgifter och 
vad som är kommunernas arbetsuppgifter är oklart. Flertalet kommuner upplever att 
en stor del av arbetet lagts på kommunernas representanter, vilket man inte uppfattat 
att så var tanken när projektet startade. 

Ägargruppen 

Ägargruppens roll, uppdrag och ansvar uppfattas som oklart. Flertalet intervjuade 
personer vet inte vad ägargruppen har för roll, uppdrag och ansvar. 

Styrgruppen 

Styrgruppens roll, uppdrag och ansvar bör förtydligas.  I intervjuerna framkommer att 
många inte vet vilka personer som är med i styrgruppen, och principer för hur man 
utsett representanter i styrgruppen är inte känt. Gränsdragningen mellan 
styrgruppens och projektledarens ansvar är oklart. 
 
Personella och ekonomiska resurser för deltagande 

Kommunerna 

Resultatet av svaren visar att kommunerna har haft personella och ekonomiska 
resurser helt eller delvis för deltagande i projektet. Några större kommuner har 
resurssatt deltagande i projektet/tillsynsprojekten i sin verksamhetsplanering.  De 
flesta kommuner uppger att man deltar efter behov och med de personella resurser 
man kan avsätta. 

 

Länsstyrelsen 
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Resultatet av svaren visar att man inte vet/ej har någon uppfattning om Länsstyrelsen 
har personella och ekonomiska resurser för deltagande i projektet. Flera anger att 
man inte har den information som erfordras för att kunna dra några slutsatser om 
resurstillgången är otillräcklig. 
 
Norrbottens Kommuner 

Resultatet av svaren visar att man inte vet/ej har någon uppfattning om Norrbottens 
Kommuner har personella och ekonomiska resurser för deltagande i projektet. Flera 
anger att man inte har den information som erfordras för att kunna dra några 
slutsatser om resurstillgången är tillräcklig. 

Denna fråga har vid intervjutillfällena till största delen handlat om projektledaren har 
tillräcklig arbetstid för att kunna genomföra sitt uppdrag. Svaren på enkäten och 
intervjuerna ger en splittrad bild av om projektledaren haft tillräcklig med tid för sitt 
uppdrag. En stor del av de tillfrågade uppger att de ej vet eller inte har någon 
uppfattning. Ett antal svarande påtalar att det är svårt att bedöma om de personella 
resurserna är tillräckliga då projektledarens roll är oklar.  
 
Tillsynsprojekten – val av projekt, arbetsmetod, genomförande, 
redovisning 
Tillsynsprojekten 

Resultatet av svaren visar att de valda tillsynsprojekten är: 
• Till övervägande del väl avgränsade 
• Konkreta  
• Operativa och styrda av behov i kommunerna 
• Inom aktuella områden 
• Har till viss del lett till kvalitetsvinster 
• Har till liten del lett till effektivitetsvinster 
• Regionala/nationella miljömålsarbetet har inte varit vägledande  

Arbetsmetod, genomförande och redovisningar av resultat 

Resultatet av svaren visar att arbetsmetoden uppfattas till övervägande del som bra, 
och har i varierande grad tillämpats i de olika tillsynsprojekten. Arbetet har i de 
enskilda tillsynsprojekten anpassats efter det aktuella projektets förutsättningar. Flera 
påtalar att arbetsmetoden måste kunna anpassas till aktuellt projekt – en stelbent 
arbetsmetod fungerar inte i en varierande verksamhet som miljö och 
hälsoskyddstillsyn. 

Många påtalar att tydliga projektbeskrivningar, tidsplaner och återrapportering i form 
av rapporter/ sammanställningar/ slutredovisningar har brister. Flera personer påtalar 
att inga projekt har officiellt avslutats.  

Webforum 

Flera personer önskar en webbplattform för redovisning av tillsynsprojekten och för 
att kunna utbyta erfarenheter mellan personer i det egna projektet och mellan 
personer i de olika tillsynsprojekten. Ett webforum skulle också kunna vara bra för 
erfarenhetsutbyte i största allmänhet. 
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Ökad kompetens och ökad effektivitet i tillsynsarbetet 

Ökad kompetens 

Resultatet av svaren visar att projektet: 
 

• I viss mån bidragit till att höja kompetensen inom miljöjuridik 
• I viss mån bidragit till att höja kompetensen inom riktvärden, gränsvärden, 

påverkan på hälsa, mm 
• I ringa omfattning bidragit till att höja kompetensen inom miljöteknik t ex 

avloppsreningsteknik, bullerreduktion, avfallslösningar, mm 
• I ringa omfattning bidragit till att höja kompetensen inom 

skälighetsbedömningar (miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt, ekonomiskt 
rimligt) enligt Miljöbalken. 

• I viss mån bidragit till att höja kompetensen inom tillsynsmetodik 
• Bidragit till ökad enhetlighet mellan myndigheter (kommuner) i bedömningar 

av miljöfrågor och juridik 

Effektivare tillsynsarbete i din kommun 

Resultatet av svaren ger en spretig bild av om effektiviteten i tillsynsarbetet har ökat. 
Några säkra slutsatser går inte att dra. 

Effektivare tillsynsarbete i länet som helhet 

Resultatet av svaren ger en spretig bild av om effektiviteten i tillsynsarbetet har ökat. 
På kommunal nivå har man begränsad insyn i andra kommuners tillsynsarbete och i 
Länsstyrelsens tillsynsarbete. Några säkra slutsatser går inte att dra. 
 
Resultat av projektet - tillsynsvägledningens kopplingar till 
projektet 

Resultatet av svaren visar 
 

• Länsstyrelsens delaktighet i tillsynsprojekt t ex utbildningsdagar i täkttillsyn 
och avloppsgruppen har uppskattas 

• Länsstyrelsen har framförallt bidragit med kompetenshöjande insatser. 
• Flera efterlyser en större delaktighet och ett mer strukturerat arbetssätt för 

tillsynsvägledning rent generellt 
• Ett forum för samverkan i någon form anser flera vara en bra 

arbetsmetod/modell för att utveckla tillsynsvägledningen generellt 

Svaren ger en spretande bild om vad som är synpunkter om länsstyrelsens ansvar 
för tillsynsvägledning generellt och vad i tillsynsvägledningen som är kopplat till 
detta projekt. 
 
Information/marknadsföring av projektet 

Resultatet av svaren visar: 
 

• Projektet är väl känt/känt i miljö- och byggnämnden eller motsvarande 
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• Projektet är väl känt/känt i den egna förvaltningen 
• Projektet är inte känt bland övriga förvaltningar i kommunen 
• Projektet är inte känt bland media som verkar i kommunen 
• Projektet är inte känt bland verksamhetsutövare 

Ett antal av de intervjuade påtalar att projektet är lite känt utanför den egna ”kretsen” 
av tjänstemän och politiker. 
 
Observeras bör att svaren speglar den uppfattning som personer som deltagit i 
projektet/delprojekten ger uttryck för. Andra berörda aktörer är inte tillfrågade. 

Projektets påverkan på verksamhetsutövares syn på miljöfrågor 
och tillsynsarbete 
Resultatet av svaren visar att projektet inte haft någon påtaglig påverkan på / eller att 
man inte vet om projektet påverkat verksamhetsutövare i följande avseende:  

• Ökat kunskapsnivån om miljöfrågor 
• Större förståelse för tillsynsarbete och inspektörens roll 
• Minskat den s.k. ”snedvridningen” av konkurrensen till följd av tillsynsarbetet 

Observeras bör att svaren speglar den uppfattning som personer som deltagit i 
projektet/delprojekten ger uttryck för. Verksamhetsutövare är inte tillfrågade.  
 
Erfarenhetsutbyte och kontaktskapande hos medverkande personer 
Chef /motsvarande funktion 

Personer i chefsbefattning/motsvarande anser att den egna organisationen i viss 
mån har utvecklat sitt tillsynsarbete. 

Svaren ger en splittrad bild av om projektet bidragit till nya eller fördjupade kontakter 
mellan chefstjänstepersoner på kommuner och länsstyrelse. 

Inspektör/handläggare 

Projektet har i hög grad bidragit till nya och/eller fördjupade kontakter med kollegor i 
andra kommuner och länsstyrelse. 

En övervägande del av inspektörer/ handläggare kommer att fortsätta att ha kontakt 
med kollegor i andra kommuner. 
 
 
Omdöme om projektet som helhet och fortsatt arbete i samverkan 

Projektet som helhet 

Drygt 60 % av de svarande på enkäten anser att projektet har varit mkt bra/bra 

 
4.5 % av de svarande anser att projektet varit mycket bra  1 st 
 59.1  % av de svarande anser att projektet varit bra  13 st 
22.2 % av de svarande anser att projektet varit mindre bra  5 st 
4.5 % av de svarande anser att projektet varit dåligt   1 st 
9.1 % av de svarande vet ej/ingen uppfattning   2 st 
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Samverkan som arbetsmetod i tillsynsarbetet 

En övervägande majoritet ( 90.9 %, 20 personer) av de svarande på enkäten anser 
att arbeta i samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens Kommuner och 
Länsstyrelsen är ett bra sätt att bedriva tillsynsarbete på. 

Fortsatt samverkan i tillsynsarbetet mellan kommuner, Länsstyrelsen och 
Norrbottens Kommuner enligt den arbetsmetod som nu prövats 
 
Resultatet av svaren ger en spretande bild av intresset att fortsättningsvis arbeta i 
samverkan enligt den prövade arbetsmetoden. Flera svarande påtalar att konceptet 
måste utvecklas och ges klarare ramar, ansvarsfördelning mellan aktörerna och att 
projektledarens roll, ansvar och arbetsuppgifter måste förtydligas. Flera påtalar att 
inspektörer/handläggare i kommunerna är hårt arbetsbelastade och man har 
förväntat sig att projektledaren haft en mer operativ roll i tillsynsprojekten både vad 
avser kunskapsinsamling och administration.  

I projektform 

En övervägande majoritet av de svarande på enkäten ( 77,3 %, 17 personer) är 
intresserade av  att fortsätta arbeta i samverkan i projektform enligt den prövade 
arbetsmetoden. Två personer (9.1 %) har ingen uppfattning/vet ej. 

Permanent 

Nästan hälften av de som besvarat enkäten  ( 45.5 %, 10 personer) är intresserade 
av att fortsätta arbeta permanent i samverkan enligt den prövade metoden 8 
personer (36.4 %) har ingen uppfattning/vet ej. 
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Slutsatser från utvärderingen  

Projektets måluppfyllelse 

De i projektet uppsatta konkreta målen har uppfyllts enligt följande gradering: 

Har till övervägande del uppfyllts  
 

• Utveckla arbetet med projektinriktad tillsyn som metod 

Har till viss del uppfyllts 
 

• Höja kompetensen hos myndigheterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
• Genom samverkan skapa förutsättning för att myndigheterna kan dela 

kompetens med varandra i syfte att öka spetskompetenserna 
• Ge bättre resursutnyttjande hos myndigheterna  
• Leda till samsyn och mer likartade bedömningsgrunder vid tillämpning av 

miljöbalkens regelverk och en mer rättssäker handläggning i miljöfrågor i länet 
 

Har inte uppfyllts 

• Öka kunskapen om miljö hos verksamhetsutövare och därmed förbättra 
förutsättningarna för ett bra miljöarbete att nå miljömål och hållbar utveckling 

 
Utvärderingens övriga frågeställningar 

De i projektet uppsatta frågeställningarna kan besvaras enligt följande: 

Hur har projektets arbetsmetod fungerat 

Arbetsmetoden uppfattas till övervägande del som bra, och har i varierande grad 
tillämpats i de olika tillsynsprojekten. Arbetsmetoden har i de enskilda projekten 
anpassats efter det aktuella tillsynsprojektets förutsättningar. Flera påtalar att 
arbetsmetoden måste kunna anpassas till aktuellt projekt – en stelbent arbetsmetod 
fungerar inte i en varierande verksamhet som miljö och hälsoskyddstillsyn. 

Många påtalar att tydliga projektbeskrivningar, tidplaner och återrapportering i form 
av rapporter/ sammanställningar/ slutredovisningar har brister. Flera personer påtalar 
att inga projekt har officiellt avslutats.  

Styrgruppens roll, uppdrag, ansvar i projektet 

Styrgruppens roll, uppdrag och ansvar bör förtydligas.  I intervjuerna framkommer att 
många inte vet vilka personer som är med i styrgruppen, och principer för hur man 
utsett representanter i styrgruppen är inte känt. Gränsdragningen mellan 
styrgruppens och projektledarens ansvar är oklart. 
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Projektledarens roll, uppdrag, ansvar i projektet 

Projektledarens roll, uppdrag och ansvar uppfattas som tydligt, men bör förtydligas i 
vissa avseenden. Projektledarens fördelning av arbetstiden mellan administrativt 
arbete och operativt arbete är oklar. Vad som är projektledarens arbetsuppgifter och 
vad som är kommunrepresentanternas arbetsuppgifter är oklart. Flertalet kommuner 
upplever att en stor del av arbetet lagts på kommunernas representanter, vilket man 
inte uppfattat att så var tanken när projektet startade. 

Hur har Länsstyrelsens roll, uppdrag, ansvar inom tillsynsvägledningen 
kopplats till projektet 

Länsstyrelsens roll, uppdrag och ansvar uppfattas som oklart. Oklarhet råder om hur 
och med vilka personella resurser länsstyrelsen ska bidra i tillsynsprojekten. 
Förväntningar har funnits på ett större deltagande och en aktivare roll i de olika 
tillsynsprojekten. Länsstyrelsens deltagande i två av tillsynsprojekten har framförallt 
varit att bidra med kompetenshöjande insatser.  
 
Projektet som helhet  

Projektet är det första i Norrbottens län där tillsynsmyndigheter inom miljö- och 
hälsoskydd vid länets samtliga 14 kommuner och Länsstyrelsen deltar i syfte att 
utveckla tillsynsarbete i samverkan. Projektet har bedrivits i ca 2,5 år, vilket innebär 
att man får se det bedrivna projektet som en pilotstudie där de övergripande 
målsättningarna och arbetsmetoden kan utvärderas. Konkreta effektmål är svårare 
att utvärdera pga den relativt korta tid som varit. 

En övervägande del av de medverkande aktörerna anser att samverkan är ett bra 
arbetssätt och bör fortsätta. 

Tillsynsprojekten har uppskattats av de deltagande tjänstemännen och visat att 
samverkan fungerar när deltagarna är engagerade och har tid att medverka. 

Deltagande från kommunerna och Länsstyrelsen har varierat beroende på 
möjligheten att avsätta personella resurser. Detta har haft betydelse för 
genomförandet av olika tillsynsprojekt.  

Projektet som helhet har haft en lös struktur avseende roller, mandat, ansvar hos de 
medverkande aktörerna vilket i vissa fall medfört oklarheter.  

Den arbetsmetod som tillämpats har i viss mån tillämpats utifrån de förutsättningar 
som respektive tillsynsprojekt haft, vilket är en nödvändighet i komplexa projekt. En 
brist är dock att resultaten av tillsynsprojekten inte kunnat bli tillgängliga i den takt 
dessa avslutats. Redovisning sker nu i stället i efterhand för informations- och 
kunskapsöverföring mellan de deltagande aktörerna och andra. 

De medverkande kommunerna anser att de grundläggande principerna om frivilligt 
deltagande och solidariskt ansvar för genomförandet är bra och en förutsättning för 
att kunna delta. 

Projektet har bidragit till att skapa nya och fördjupade kontakter mellan handläggare 
vilket är värdefullt speciellt då en generationsväxling pågår hos flera 
tillsynsmyndigheter. 
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Den sammanfattande slutsatsen är att projektet som helhet har varit bra och 
kan med vissa utvecklingsinsatser utgöra en grund för fortsatt och fördjupad 
samverkan mellan tillsynsmyndigheter i länet. 
 

 

Utvecklingsinsatser vid en eventuell fortsättning 

Den organisatoriska modellen med ägargrupp, styrgrupp, projektledare, länsstyrelse 
och länets kommuner bör ses över och roll, uppdrag, ansvar för respektive aktör 
tydliggöras skriftligt i reglementen/ arbetsordningar, arbetsbeskrivningar, 
uppdragsbeskrivningar m.m. 

Behovet av en ägargrupp bör övervägas. 

Styrgruppen bör bemannas med företrädare på chefsnivå eller motsvarande för att 
skapa förankring av projektet och tillse att kompetens med erfarenhet av att leda 
verksamhet inom miljö-och hälsoskydd säkerställs. 

De två grundläggande principerna med ”frivilligt deltagande” i, och ”solidariskt 
ansvar” för genomförande av tillsynsprojekten anses som bra och som en 
förutsättning för att kunna bedriva arbete i samverkan. Vad dessa två principer 
innebär för deltagande kommun/aktör bör definieras, dokumenteras och göras känt.  

Någon form av ”letter of intent” bör införas där kommuner som deltar i ett 
tillsynsprojekt förbinder sig att delta under hela projekttiden.  

Arbetsmetoden som använts i tillsynsprojekten behöver utvecklas och en 
projektbeskrivning upprättas för varje enskilt projekt innehållande mål, aktiviteter, 
tidsättning, resurstilldelning, slutredovisning – en projektstyrningsmodell av enklare 
slag bör införas. 

En långsiktig planering av vilka tillsynsprojekt/aktiviteter som ska genomföras bör 
eftersträvas.  En s.k. VEP som sträcker sig 1-3 år framåt bör upprättas och beslutas 
av styrgruppen. Denna verksamhetsplan revideras årligen. 

Spridning av resultaten från tillsynsprojekten behöver utvecklas. God tillgång till 
information är en viktig faktor för att nå flera av de i projektet uppsatta målen och att 
utveckla tillsynsarbetet i samverkan. Ett webforum har efterfrågats och en planering 
finns för detta hos Norrbottens Kommuner. 

Marknadsföringen av projektet utanför den ”egna kretsen” kan förbättras påtagligt 
och kan därmed bidra till att verksamhetsutövare, media och andra får en ökad 
förståelse för miljöfrågor, tillsynsarbete, miljölagstiftning mm. 

Samverkan som metod kan utveckla sitt innehåll att bli ett samlingsbegrepp för 
flertalet aktiviteter som utvecklar miljötillsynen i länet t ex utbildningsinsatser, 
policyfrågor, studiebesök mm. 
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Miljösamverkan har sedan en tid tillbaka bedrivits i Region Västerbotten. 
Möjligheterna att samverka och eventuellt bilda en samverkan 
Norrbotten/Västerbotten med gemensam organisation, resurser m.m. bör övervägas. 
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Bilaga 1 

 
Miljösamverkan Norrbotten   
Bakgrund – miljömål och miljöbalken  

Sveriges riksdag har beslutat om sexton ambitiösa och långtgående 
miljökvalitetsmål. Det långsiktiga målet är att lämna över ett samhälle till nästa 
generation där många miljöproblem är lösta. Miljömålen anger den kvalitet och det 
tillstånd i miljön som ska uppnås inom en generation.  

För att nå miljömålen föreslås flera viktiga åtgärder bl. a. att säkra effektiva regler och 
god efterlevnad av miljölagstiftningen/miljöbalken. Miljöbalkens syfte är att ge alla 
invånare och kommande generationer en hälsosam och god miljö samt leda 
samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Miljöbalkens regler gäller alla såväl 
företag, offentlig sektor, föreningar och enskilda personer. För att kontrollera 
efterlevnaden av miljöbalkens lagstiftning finns olika tillsynsmyndigheter. Tillsynsan-
svaret inom miljöbalkens område är i länet delat mellan den regionala och lokala 
nivån.    
 

Miljösamverkan 
Miljösamverkan syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet enligt 
miljöbalken och ska ge stöd till myndigheternas tillsyn, som utöver inspektioner också 
innefattar informationsinsatser och aktiviteter. Samverkan ska medföra bättre 
resursutnyttjande, möjlighet att gå på djupet och ge ökade möjligheter att bättre nå ut 
till olika målgrupper, exempelvis till näringslivet. Miljösamverkan är inte en myndighet 
utan en stödfunktion till Länsstyrelsens och kommunernas arbete inom miljöområdet. 
I en framtid finns möjlighet att överväga en utökning av samverkan till att omfatta 
även plan- och bygglagens område. 

Miljösamverkan medverkar till att Länsstyrelsens tillsynsvägledning och 
Naturvårdsverkets vägledningsplan till kommunerna på miljöbalkens område 
underlättas. Miljösamverkan tar också fram och tillhandahåller verktyg för de 
operativa myndigheterna för en smidigare och effektivare tillsyn i praktiken. 

Den första samverkan startades 1999 av Västra Götaland. För närvarande finns tio 
regionala samverkan i landet samt Miljösamverkan Sverige som är Länsstyrelsernas 
samverkansforum. Huvudmän för samverkan är olika konstellationer mellan 
kommunerna, länsstyrelserna, regionförbunden alt kommunförbunden. 

Motiv för Miljösamverkan 

Ökad samverkan krävs mellan myndigheter för att klara kompetenskraven 
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Arbetsområdet miljö- och hälsoskydd växer, utvecklas och förändras ständigt. För att 
svara upp mot lagstiftningens intentioner måste varje kommun och länsstyrelse ha 
tillgång till bred och hög kompetens inom prövnings- och tillsynsområdet. Det är 
knappast möjligt att varje enskild kommun på sikt ska ha den kunskap och 
kompetens som är nödvändig för att klara dessa alltmer komplexa arbetsuppgifter.  

Ökad samverkan krävs mellan myndigheter för att utnyttja resurserna på bästa 
sätt 
Vårt län har 14 kommuner. Varje kommun har ett miljökontor eller motsvarande med 
uppdrag att bland annat bedriva tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Det innebär 
att man arbetar med samma frågeställningar på många ställen. En samverkan mellan 
kommunerna, att hjälpas åt med exempelvis handläggningsrutiner, 
taxekonstruktioner, bedömningsgrunder med mera kan göra arbetet enklare och 
öppna för en ökad kvalitet i arbetet i den enskilda kommunen. 

Brist på samverkan mellan myndigheter ger olika lagtillämpning och 
snedvrider konkurrensen 
Utan samverkan ökar riskerna att lagar och föreskrifter tillämpas olika. Detta kan i 
vissa fall snedvrida konkurrensen mellan verksamhetsutövare i olika kommuner.  
Skillnader i tillämpningen av regelverket skapar irritation bland verksamhetsutövare 
och osäkerhet bland myndigheter. Detta är något som framkommit enligt 
Tillväxtverkets undersökningar och som även framförts av Svenskt Näringslivs regel-
nämnd. 

 

Miljösamverkan Norrbotten 
Miljösamverkan Norrbotten syftar till att skapa ett forum för samverkan mellan 
norrbottenskommunerna, länsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbotten kring 
frågor som gäller tillsyn och prövning enligt miljöbalken.   

Miljösamverkan Norrbotten ska: 

• Höja kompetensen hos myndigheterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
• Genom samverkan skapa förutsättning för att myndigheterna kan dela 

kompetens med varandra i syfte att öka spetskompetensen 
• Ge bättre resursutnyttjande hos myndigheterna 
• Leda till samsyn och mer likartade bedömningsgrunder vid tillämpningen av 

miljöbalkens regelverk och en mer rättssäker handläggning av miljöfrågorna i 
länet 

• Öka kunskapen om miljö hos verksamhetsutövare och därmed förbättra 
förutsättningar för ett bra miljöarbete och att nå miljömål och hållbar utveckling 

• Utveckla arbetet med projektinriktad tillsyn som metod 

 

 



   
 

19 
 

Arbetssätt  

Kriterier för delprojekt 

Kommunernas och Länsstyrelsens behov ska vara vägledande vid val av delprojekt.  
En styrgrupp väger samman synpunkter och behov och fattar beslut om vilka 
delprojekt som ska genomföras. 

Följande kriterier ska gälla för val av projekt: 

• Insatserna inom miljösamverkan ska vara konkreta, väl avgränsade och 
operativt inriktade.  

• Samverkan ska ske utifrån aktuella frågor inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet och grundas på behov och bedömningar att det inom valt 
område finns kvalitets- och effektivitetsvinster att göra. 

• Det regionala miljömålsarbetet ska vara vägledande för val av projekt. 

Samverkan tar inte över myndighetsrollen 

Miljösamverkan Norrbotten kan aldrig ersätta kommuner eller länsstyrelse i 
myndighetsrollen. Myndighetsutövningen sker alltid av den enskilda kommunen eller 
länsstyrelsen. De nuvarande tillsynsdagarna som arrangeras av länsstyrelsen som 
en del av tillsynsvägledningen kvarstår. 

Samverkan är frivillig 

Att en kommun ansluter sig till Miljösamverkan Norrbotten innebär inte att kommunen 
måste delta i arbetet med delprojekten, använda projektets material eller delta i 
kampanjer som genomförs i projektet. Syftet är att så många som möjligt ska vilja 
vara med, men det är frivilligt att delta i delprojekten. 

Organisation 

Ägare  

Kommunförbundet Norrbotten är huvudman och ägare för Miljösamverkan 
Norrbotten. Ägarens roll är att sköta ekonomi och administration och att vara 
uppdragsgivare till projektledaren. 

Ägargruppen 

Ägargruppens roll är att fatta principiella beslut om arbetets inriktning. Ägargruppen 
består av en representant från var och en av finansiärerna dvs kommunerna, 
länsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbotten. Ägarna utser själv sin representant i 
ägargruppen. Ägargruppen sammanträder ca 1-2 ggr/år. 

Styrgrupp 

Styrgruppens roll är att leda samverkan, följa upp ekonomin och vara närmsta 
bollplank till projektledaren. Styrgruppen består av en representant från 
Kommunförbundet Norrbotten, en representant från Länsstyrelsen i Norrbotten samt 
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fyra representanter från kommunernas miljökontor. Ägaren tar fram förslag till 
ledamöter i styrgruppen i samråd med ägargruppen. Ägargruppen fattar beslut om 
styrgruppens sammansättning. Konstituerande styrgrupp utgörs av nuvarande 
Tillsynsråd. 

Projektledare 

En projektledare anställs på halvtid.  Projektledaren samordnar verksamheten och 
genomför aktiviteter. Projektledaren har ansvaret för den övergripande 
kommunikationen och tar fram underlag för beslut i styrgruppen. Uppdraget och 
funktionen som projektledare utreds ytterligare inför rekryteringen. 

Arbetsgrupper 

För genomförande av olika delprojekt utses tillfälliga arbetsgrupper. Arbetsgruppens 
roll är att planera, genomföra och dokumentera delprojekten. Arbetsgruppen utser en 
ordförande och en delprojektledare. I första hand är huvudprojektledaren även 
delprojektledare, men även andra personer kan vara delprojektledare.  

Roll för tillsynsansvarig nämnd  

Tillsynsansvarig nämnd i kommunen beslutar om man vill delta i samverkan. 
Miljösamverkan Norrbotten tar inte över någon myndighetsutövning och 
Miljösamverkan Norrbotten är operativ till karaktären. Ägargrupp, styrgrupp och 
arbetsgrupper förväntas därför bemannas av tjänstemän. 

Gemensam verksamhet och nyskapande 

Enskilda samverkansprojekt har genomförts med gott resultat i Norrbotten. Det 
nyskapande med denna satsning är ambitionen att sätta samverkan i system och att 
utveckla metoderna för projektinriktade insatser. 

Ekonomi – förslag till finansiering per år 

Kostnader  
Lön och sociala avgifter projektledare 50% 305 000:- 
Resor och trakt   25 000:- 
Dator och telefon   15.000:- 
Lokalhyra   20 000:-  
Möten fortbildning mm   35 000:- 
Totalt: 400 000:- 

Intäkter 
Kommunerna 175 000:- 
-grundavgift  8 000:- 
-per inv. 0.25:- 
Länsstyrelsen 175 000:- 
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Kommunförbundet Norrbotten   50 000:- 
Totalt: 400 000:- 

 

Projekt 

Förslagsvis genomförs arbetet som ett projekt som sedan utvärderas före en ev 
permanentning. Projekttiden bör vara 2-3 år och en framtida samverkan med 
Västerbotten bör också vägas in när projekttiden beslutas. 

Tidsplan 

Kommunerna förväntas diskutera frågan under sommaren och hösten 2013. Ett 
beslut om deltagande i Miljösamverkan Norrbotten lämnas senast den sista oktober 
2013 till Kommunförbundet Norrbotten. Länsstyrelsen behandlar frågan under 
hösten. Slutligt beslut tas av kommunförbundet i slutet av året. Vid ett positivt besked 
om deltagande tas ett detaljerat avtal fram, de olika grupperna bemannas och 
projektledare anställs. Miljösamverkan Norrbotten börjar sitt arbete våren 2014. 

 

Total kostnad per kommun och år 

Arjeplog   8 776 
Arvidsjaur   9 643 
Boden 15 010 
Gällivare 12 650 
Haparanda 10 516 
Jokkmokk   9 292 
Kalix 12 196 
Kiruna 13 835 
Luleå 27 026 
Pajala   9 595 
Piteå 18 434 
Älvsbyn 10 083 
Överkalix   8 888 
Övertorneå   9 212 
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Bilaga 2 

 

Utvärderingens uppdrag 
Projektet Miljösamverkan Norrbotten 
Norrbottens Kommuner (tidigare Kommunförbundet Norrbotten) driver tillsammans 
med Länsstyrelsen och kommunerna i Norrbotten projektet Miljösamverkan 
Norrbotten. Projektet är treårigt och pågår mellan 2014-10-01 och 2017-09-01. 
Miljösamverkan syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet enligt 
miljöbalken och ge stöd till myndigheternas tillsyn, som utöver inspektioner också 
innefattar informationsinsatser och aktiviteter. Norrbottens Kommuner är huvudman 
och ägare för Miljösamverkan Norrbotten. En projektledare är anställd på halvtid som 
samordnar verksamheten och genomför aktiviteter. Det huvudsakliga arbetet utförs i 
tillfälliga arbetsgrupper bestående av miljöinspektörer från kommunerna och 
länsstyrelsen. Grupperna planerar, genomför och dokumenterar delprojekten. För 
ytterligare info se projektbeskrivningen.  

Utvärdering 
I projektbeskrivningen anges att projektet ska utvärderas. Projektets styrgrupp har 
därför vid sitt sammanträde 2016-08-25 beslutat att ge Norrbottens Kommuner i 
uppdrag att föreslå lämpligt sätt att genomföra utvärderingen.  

Utvärderingen blir en viktig del inför  kommande beslut om hur utveckling och 
vägledning ska ske inom tillsynsverksamheten i Norrbotten. Visar 
samverkansmodellen på positiva resultat kommer ett arbete att starta för att 
verksamheten ska kunna permanentas. För att ge finansiärerna möjlighet att planera 
för en fortsättning måste utvärderingen  finnas tillgänglig i slutet av april 2017.  

Detta kompletteras med sakkunskap från kommunernas tillsynsverksamhet samt 
genom samverkan med FoUI enheten vid Norrbottens Kommuner.  

Innehåll i utvärderingen 
Som en grund i utvärderingen görs en sammanställning på vilka konkreta  insatser 
som projektet genomfört under den period på två år som samverkan existerat. Ett 
antal frågor i enkätform om hur väl projektet lyckats ställs också till nyckelpersoner i 
projektet. Dessa frågor följs upp med några intervjuer. Frågorna ställs till följande: 

• Kommunernas miljö-och byggchefer/motsvarande 
• Deltagarna i arbetsgrupperna 
• Projektledaren 
• Länsstyrelsen 
• Norrbottens Kommuner 
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Frågorna bör ge svar på följande: 

Har intentionerna i projektbeskrivningen uppfyllts? dvs 

Miljösamverkan Norrbotten ska: 

• Höja kompetensen hos myndigheterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
• Genom samverkan skapa förutsättning för att myndigheterna kan dela 

kompetens med varandra i syfte att öka spetskompetensen 
• Ge bättre resursutnyttjande hos myndigheterna 
• Leda till samsyn och mer likartade bedömningsgrunder vid tillämpningen av 

miljöbalkens regelverk och en mer rättssäker handläggning av miljöfrågorna i 
länet 

• Öka kunskapen om miljö hos verksamhetsutövare och därmed förbättra 
förutsättningar för ett bra miljöarbete och att nå miljömål och hållbar utveckling 

• Utveckla arbetet med projektinriktad tillsyn som metod 

Hur har projektets arbetssätt fungerat? 

Styrgruppens roll och uppdrag? 

Projektledarens roll och uppdrag?  

Hur har länsstyrelsens roll inom tillsynsvägledningen kopplats till projektet?  

Framtiden 
Utvärderingen bör också utifrån resultatet försöka forma ett eller flera alternativ för 
det framtida arbetet med tillsynsfrågorna. Här ingår frågan om permanentning av 
projektet, vem står som ansvarig och anställer ledare för samverkan, heltid eller 
deltid för uppdraget, samverkan med Västerbotten mm.  
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Bilaga 3 
 

Beskrivning av arbetet och sammanställning av 
genomförda projekt. 
I denna sammanställning redovisas vilka fokusområden som utgjort delprojekt i 
projekt Miljösamverkan. Här ges en kortfattad beskrivning över vilka kommuner som 
deltagit i de olika arbetsgrupperna, Länsstyrelsens deltagande och arbetsinnehåll i  
fokusgrupperna. För varje fokusområde kommer en slutrapport att presenteras 
hösten 2017 med mer detaljer och resultat. Utöver arbetet med fokusgrupperna har 
projektledaren tillsammans med Länsstyrelsen planerat och arrangerat konferensen 
Tillsynsdagarna varje vår, fungerat som en ingång till kommunerna för företag, 
organisationer och myndigheter samt agerat samverkanspartner för hantering av 
remisser och liknande.  

Allmänt om arbetet med fokusområden 

Fokusområdet föreslås av kommunerna gemensamt genom ”önskelista” som 
rangordnas efter ”flest röster”. Styrgruppen beslutar vilket nytt fokusområde som ska 
startas. De tre första fokusområdena hade fastslagits innan projektstarten. 

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. 

Deltagare till arbetsgrupperna sätts ihop genom intresseanmälan från kommunerna. 
Hur processen går till internt på miljökontoren är okänt. I förfrågan till miljöcheferna 
ges förutsättningarna för arbetet. En spridning mellan kommuner, avseende stor/liten 
kommun och geografisk läge, är önskvärd. Arbetsgruppens storlek, helst fyra till åtta 
deltagare, är ett villkor för hanterbarheten. Resfria möten är ett villkor för att delta från 
vissa kommuner.   

Första arbetsgruppsmötet är alltid fysiskt, bl a för att underlätta kommande 
webmöten. Då bestäms arbetsinnehåll, arbetstakt, sluttid och arbetsgruppens 
spelregler. Arbetsinnehållet bestäms genom ”brainstorming” (kan variera beroende 
på grupp) och gemensamt beslut i arbetsgruppen. Deltagarna ombeds innan första 
mötet att diskutera arbetsområdet internt på sina miljökontor, för att få så bred 
förankring som möjligt. Ofta är problembilden lika i flera (de flesta?) kommuner, på 
några punkter kan skillnaden vara större. Utifrån problembilden bestäms vad 



   
 

25 
 

arbetsgruppen kan göra. Arbetstakt och sluttid bestäms sedan baserat på vad som 
ska göras och deltagarnas möjligheter. Arbetet utförs genom gemensamma 
diskussioner i arbetsgruppen, enskilt arbete mellan möten och/eller mindre gruppers 
arbete mellan möten. Vissa delmoment fokuserar på en deltagande kommuns 
”produkt” som bedöms i arbetsgruppen och eventuellt antas som arbetsgruppens 
produkt. 

Varje arbetsgrupp ombeds tänka utanför den egna kommunens behov och för alla 
länets kommuner. Detta är lättare för vissa personer än för andra. 

Projektledaren deltar i samtliga arbetsgrupper samt administrerar och leder arbetet 
baserat på vad arbetsgruppen bestämt att utföra. 

 

Enskilda avlopp 

Arbetsgruppen bestod av handläggare från Haparanda stad, Älvsbyns kommun, 
Övertorneå kommun och Länsstyrelsen Norrbottens län. Även Luleå och Piteå 
kommuner hade varsin deltagare i gruppen i början. 

Detta område var nog det som länets kommuner ansåg var viktigast och därför det 
man valt att börja med inom projektet. 

Arbetsinnehåll/ önskvärt slutresultat: 

• Bedömningsfrågor; skyddsavstånd, tekniken, hur uppfylls 
skyddsnivåerna, hur agera vid åldriga fastighetsägare eller där huset 
sällan används? 

• Prioritering inför inventeringar. 
• Minireningsverk; hur fungerar de i kallt klimat, provtagningsställen på 

anläggningen? 
• Gränssnitt mellan enskilt och kommunalt avlopp inkl VA-planering; goda 

exempel från övriga landet 
• Samarbete med bygglovshandläggare; hur bör det fungera? 
• Samarbete med slamtömmare; hur bör det fungera? 
• Utbildning för entreprenörer; diplomering o s v 

 
Tidplanen för denna grupp sattes under första mötet till ett halvår, från vår till höst, 
men förlängdes till att omfatta hela projekttiden ut. Vi har bl a inväntat HaV´s nya 
handbok för små avlopp. 

 

Täktverksamhet 

Arbetsgruppen bestod av handläggare från Kalix, Piteå, Luleå, Älvsbyns och 
Arvidsjaurs kommuner. Önskvärt var att få med någon handläggare från 
Länsstyrelsen även i denna arbetsgrupp, men så blev det inte. Däremot deltog de 
under en av fältdagarna. 
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Kommunerna har framfört önskemål på vad man behöver och vad en arbetsgrupp 
inom arbetsområdet ska jobba med. Utifrån den listan och gruppens egna synpunkter 
fastställdes att arbetsgruppen ska jobba med följande: 

• Täktdagar; (LSt höll tidigare täktdagar som var mycket uppskattade) 
• Bedömningsfrågor; släntningar, vid slutbesiktningar och avslut.  
• Forum för kommunens täkthandläggare; i sin enklaste som en maillista 

eller mer avancerat som en "täkthemsida" 
• Teoretisk utbildningsdag; juridiska tolkningar, t ex vad händer när VU 

inte följer tillståndet? 
• Tillsynsavgift; ta fram nuläget i kommunerna och förslag till hur ensning 

av avgifterna skulle kunna göras. 
• Samsyn; inbjudan till kollegor att delta på eget tillsynsbesök 
• Avfallshantering i täkter; mellanlagring av olika material, mesa, asfalt, 

skrotbilar mm  
• Husbehovstäkter; behöver diskuteras, gränsdragningar svåra 
• Vägledning; möjligen en lathund för vägledning från Västra Götaland 

och Naturvårdsverket, kolla igenom checklista 
 

Den arbetsuppgift som är kvar att utföra är den teoretiska utbildningsdagen. 

 

Tillfälliga boenden 

Arbetsgruppen bestod av handläggare från Arvidsjaurs, Pajala och Älvsbyns 
kommuner. Vid uppstarten deltog även handläggare från Piteå kommun och Bodens 
kommun. 

Inriktningen i detta fokusområde var innan start tänkt att behandla ”bärplockar-
boenden”, men med den flyktingsituation som uppstod 2014-15 ändrades fokus till 
asylboenden i första hand med ”boende för tillfällig arbetskraft” i andra hand.  
 

Utifrån kommunernas och gruppens egna synpunkter fastställdes att arbetsgruppen 
ska 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, Social-
styrelsen, brandmyndigheten (lokalt)): vem gör vad och hur kan vi 
samverka 

• ordna samsyn (tillsyn där kollegor deltar) 
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• Seminariedag med Folkhälsomyndigheten (27 april 2016) 

Denna grupp valde att använda två befintliga handläggningsvägledningar som 
ansågs bra och vi gjorde ett utskick till alla länets kommuner för att testa 
vägledningarna inför sommarhalvårets tillsynsbesök. Utifrån kommunernas svar 
planerade arbetsgruppen att rekommendera den som ansågs bäst att jobba efter, 
eller alternativt, om det önskemålet fanns, att utforma en egen vägledning. Gensvaret 
på detta var mycket lågt, trots upprepade påminnelser.  

  
Värmepumpar 

Arbetsgruppen bestod av handläggare från Älvsbyns, Bodens, Kiruna och Luleå 
kommuner. 

Arbetsinnehåll/ önskvärt slutresultat: 

• optimal beslutsmall vad gäller försiktighetsmått 
• optimal anmälningsblankett 
• optimalt informationsmaterial med utgångspunkt från Bodens info i 

kombination med kompletteringar enligt diskussioner 
• granneförfrågan 
• uppgift/anmälan till SGU 
• certifierade brunnsborrare? 
• checklista för handläggare 

 

 
Förorenad mark och Avfall för anläggningsändamål samt schaktmassor/bygg- 
och rivningsavfall. 

Denna arbetsgrupp är en sammanslagning, enligt styrgruppens beslut, av de två fokus-
områdena ”Förorenad mark” och ”Avfall för anläggningsändamål samt schaktmassor/bygg- 
och rivningsavfall”. Gruppen hade sitt första möte 20 feb 2017 som en kombination av de två 
nämnda fokusområdena vilket medförde att några kommuner skickade två representanter, 
en från vardera fokusområde. 

Arbetsgruppen bestod av handläggare från Luleå kommun (2 personer), Bodens 
kommun (2 personer), Jokkmokks kommun, Gällivare kommun, Piteå kommun (2 personer), 
Arvidsjaurs kommun och Kiruna kommun (2 personer). 

Tre handläggare från Länsstyrelsen inom området förorenad mark deltog första mötet för att 
sedan finnas i bakgrunden.  

Gruppen beslutade att arbeta med följande uppgifter: 

• Gemensamma bedömningsgrunder/riktlinjer; samsyn behövs! 
- hur hantera olika avfallsslag (ex vis tjärasfalt, sulfidjordar)? 

• ”Dåliga” 28§-ärenden (t ex när man ska schakta utan att behov av sanering 
finns); - hur formulera beslut? 
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• Information gällande schaktmassor, bygg- och rivningsavfall 
• Vad är representativa prover? (riktat både till VU och miljökontoren)  
• Transport av avfall. 

 

Arbetet har begränsats p g a den korta tiden så att fokus legat på bedömningsgrunder/ 
handläggarstöd samt information till VU. Då arbetet mest kom att handla om avfall har 
handläggarna inom förorenad mark från Länsstyrelsen bytts ut till en handläggare som 
arbetar med bl a avfallsärenden. Hen har ingått i arbetsgruppen i arbetets senare del. 
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Bilaga 4 

 

Material från workshop 9-10/5 2017 i Jokkmokk 
Viktiga frågor att diskutera gruppvis 

Ska vi fortsätta att samverka i tillsynsarbetet samtliga kommuner, Länsstyrelsen och 
Norrbottens Kommuner? 

Om vi ska fortsätta att samverka i tillsynsarbetet;  
 

• ska vi permanenta arbetet i samverkan eller ska vi fortsätta som ett 
tidsbegränsat projekt 

• ska vi använda de principer och den metod vi hittills använt 
• Vem ska vara huvudman för ett fortsatt arbete i samverkan – Norrbottens 

Kommuner, en utsedd kommun, Länsstyrelsen 
• Hur ska vi finansiera arbetet i Samverkan 
•  Övriga synpunkter 
• idéer om hur vi kan utveckla arbetet i samverkan 

 
Att klarlägga/utveckla vid ett eventuellt fortsatt tillsynsarbete i samverkan med 
varandra 

• Huvudmannaskapet 
• Driftformen – projekt/permanent 
• Klarlägga roll/uppdrag/ansvar hos 

styrgrupp/projektledare/kommun/länsstyrelsen 
• Se över styrgruppens bemanning och arbetsformer 
• Projektledartjänstens omfattning och arbetsuppgifter – arbetsbeskrivning 

utarbetas 
• Ägargruppen bör avvecklas 
• Definiera ”frivilligt deltagande” och ”solidariskt ansvar” 
• Överväg ett ”letter of intent”/överenskommelse vid deltagande i 

tillsynsprojekten 
• Utveckla arbetsmetoden – projektbeskrivningar inkl ATR (aktivitet, tid, resurs) 

för varje enskilt tillsynsprojekt, samt slutredovisning av ngt slag 
• Inför en långsiktig verksamhetsplanering och regelbunden uppföljning (VEP 1-

3 år) 
• Utveckla spridningen av information/resultat och erfarenhetsutbyte – 

webforum ? 
• Tillsynsvägledningen (generellt och i arbetet med samverkan) 
• Samarbete med Region Västerbotten –  former för samarbete och samverkan, 

gemensam organisation, mm 
 

 


