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 753 19 UPPSALA 

 

 

Inriktningsbeslut om deltagande i Regional Miljösamverkan  

 

Förslag till beslut: 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 

 

- att ställa sig positiv till fortsatt utredning av möjligheterna till en Regional 

Miljösamverkan, 

 

- att uppdra till miljöförvaltningen att tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län och 

andra kommuner utarbeta ett förslag till organisation och finanseringsmodell för en 

Regional Miljösamverkan 

 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

Bengt Fladvad Anna Axelsson 

ordförande  miljödirektör 

 

Sammanfattning 

Uppsala kommun med flera kommuner i regionen har fått förfrågan från Länsstyrelsen om att 

bilda en Regional miljösamverkan. Syftet är att skapa goda förutsättningar för bra 

samordning, effektivisering av den operativa tillsynen och även för kompetensutveckling. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig positiv till fortsatt utredning av möjligheterna till 

en Regional Miljösamverkan och uppdrar till miljöförvaltningen att tillsammans med 

Länsstyrelsen i Uppsala län och andra kommuner utarbeta ett förslag till samverkansmodell. 
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Bakgrund 

Idag finns det 13 Regionala Miljösamverkan i Sverige. Dessa består av kommunernas 

miljökontor tillsammans med andra i länet, vanligen länsstyrelsen, 

regionförbund/kommunförbund och landsting/region. Organisationen kan se lite olika ut från 

län till län. I Mellansverige finns det idag inte någon miljösamverkan. Utöver regional 

miljösamverkan finns det ett ytterligare miljösamverkansorgan, Miljösamverkan Sverige, där 

aktörer från hela landet deltar.   

 

Syftet med att skapa en Regional miljösamverkan är att samverkan ger bättre tillsyn och goda 

förutsättningar för bra samordning, effektivisering av den operativa tillsynen och även för 

kompetensutveckling. Miljösamverkan arbetar i olika projekt som syftar till att effektivisera 

och stödja myndigheternas miljötillsyn. 

  

Arbetet inom ramen för den Regionala Miljösamverkan styrs av en styrgrupp med miljöchefer 

från kommuner och länsstyrelsen. Samverkan tar inte över myndighetsrollen och det är 

frivilligt att delta i de delprojekt som styrgruppen beslutar att genomföra. Exempel på 

delprojekt är tillsynskampanjer, handläggarstöd, information till verksamheter, seminarier och 

samarbeten med andra aktörer. 

 

En Regional Miljösamverkan finansieras av deltagarna, som brukar vara kommuner, 

länsstyrelsen och eventuella andra deltagande t.ex. regionförbund. Vanligt är att man anställer 

en projektledare på 0,5-1 tjänst. 

 

I dagsläget har kommunerna Östhammar, Tierp, Älvkarleby, Håbo, Sala-Heby och Enköping 

ställt sig positiva. Knivsta kommun vill avvakta. 

 

Mer info: http://www.miljosamverkan.se 

 


