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1. Problembeskrivning 

Miljöförvaltningarna  i Skåne har inför framtagandet av verksamhetsplanen 2016 -2017 röstat om 

vilka inriktningar inspektörerna har behov av att arbeta med. Vid röstningen framgick att ett projekt 

om dagvatten önskades. Inom området finns behov av utbildning, handledningsmaterial och 

samordning mellan olika delar av den kommunala förvaltningen (miljö, bygg, plan, VA) samt 

externa aktörer såsom länsstyrelsen. 

 

Eftersom dagvatten är ett stort och komplext område delas projektet upp i två delprojekt; 

”utbildning” och ”handledning och tillsyn”. Detta är projektbeskrivningen för delprojektet 

”utbildning”. 

  

2. Syfte 

Utbildningen ska ge stöd i kommunernas arbete med dagvatten för att öka förutsättningarna för god 

dagvattenhantering. Efter utbildningen ska inspektörerna ha bättre förutsättningar att kunna arbeta 

för att minska påverkan hos recipienten. Utbildningen ska belysa olika intressenters roller och 

målgruppen för utbildningen ska vara bred, men främst handläggare inom miljöområdet. 

 

3. Projektmål 

 

Projektmål Beskrivning 

P1 Projektarbetsgruppen ska planera, genomföra och utvärdera en 

utbildning om dagvattenhantering. Utbildningens längd ska vara en 

dag. 

P2 Utbildningen ska tydliggöra vad grundproblemet är ur miljösynpunkt 

med avseende på belastning av recipient – vad är stort och vad är av 

mindre betydelse, hur prioriteringen bör ske. 

P3 Utbildningen ska även belysa ämnet dagvattenhantering med 

avseende på olika intressenters roller, till exempel vid 

samhällsplanering. 
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P4 Utbildningen ska ge stöd i kommunernas arbete med dagvatten för att 

öka förutsättningarna för god dagvattenhantering. Efter utbildningen 

ska inspektörerna ha bättre förutsättningar att kunna arbeta för att 

minska påverkan hos recipienten. 

P5 Andelen av de skånska miljökontoren som deltar i utbildningen ska 

vara 70% (19/27 stycken miljöförvaltningar/miljöförbund). 

P6 20 % av deltagarna på utbildningen ska vara från andra förvaltningar 

än miljö. 

P7 Utbildningen ska få medelbetyg 4 på en skala 1-5 efter utvärdering. 

P8 En diskussionsgrupp på Yammer ska startas innan utbildningen 

genomförs. 

P9 Efter delprojekt ”handledning och tillsyn” ska det mätas hur stor 

andel av de förvaltningar som är representerade på utbildningen som 

återkommit för deltagande i tillsynsprojektet. 

 

4. Långsiktiga effekter för målgrupper och intressenter 

 

Långsiktiga 

effekter 

Beskrivning Koppling 

till 

projektmål 

Tidpunkt 

L1 Utbildningen ska skapa 

engagemang inom området 

dagvattenhantering hos deltagarna. 

P2, P3, P4 Vid 

tillsynsprojektets 

slut (mäts vid 

utvärdering av 

tillsynsprojekt) 

L2 Inspektörerna ska efter utbildningen 

känna att de har bra grundkunskap 

om dagvattenhantering för att kunna 

genomföra ett kontrollprojekt. 

P4 Vid 

tillsynsprojektets 

slut (mäts vid 

utvärdering av 

tillsynsprojekt) 

L3 Utbildningen ska ge stöd i 

kommunernas arbete med dagvatten 

för att öka förutsättningarna för god 

dagvattenhantering och minskad 

påverkan hos recipienten. 

P3 Vid 

tillsynsprojektets 

slut (mäts vid 

utvärdering av 

tillsynsprojekt) 

 

5. Målgrupp och övriga intressenter 

Målgruppen är främst handläggare inom miljöområdet, men även planhandläggare, 

bygghandläggare, VA-huvudmän och politiker. 

 

6. Avgränsningar 

Utbildningen ska huvudsakligen vara inriktad på definitioner, ansvarsområden, lagstiftning och 

problematiken med tillsyn inom bebyggd mark. Klimatpåverkning, nederbördsproblematiken och 

jordbruksmark kommer inte att beröras i första hand. 

 

7. Projektorganisation 

Deltagarna i projektarbetsgruppen: 

Anna-Karin Åkesson Kristianstads kommun 

Daniel Rasmusson Hässleholms kommun 

Hanna Pettersson Staffanstorps kommun 

Lena Blomqvist Länsstyrelsen 

Stefan Andersson Lunds kommun 

Øjvind Hatt Bromölla kommun 



 

 

Göran Jansson Miljösamverkan Skåne/Länsstyrelsen 

Elin Ulander Miljösamverkan Skåne/Kommunförbundet Skåne 

 

8. Tidsplan 

 

Aktivitet Tidpunkt 

Startmöte för arbetsgruppen 2016-03-04 

Kontakta och boka föreläsare 2016-05-27 

Boka lokal 2016-05-27 

Skicka ”save the day” till miljöförvaltningarna och övriga 

aktuella förvaltningar 

2016-05-31 

Färdigställa programmet 2016-06-24 (vecka 25) 

Skicka ut inbjudan till miljöförvaltningarna 2016-06-24 (vecka 25) 

Skicka ut en påminnelse om anmälan 2016-08-19 (vecka 33) 

Uppstart – del 2 av projektet ”handledning och tillsyn”  

på KFSK Lund klockan 09.00-12.00 

2016-08-31 

Sista datum för anmälan 2016-09-01 

Genomförande av utbildningen, i Hässleholm på Norra 

Station 

2016-09-22 (vecka 38) 

 

Utvärdering; 7 personer intervjuas vid 

utbildningstillfället, övriga deltagare får utvärderingsenkät 

via e-post 

2016-09-22, 2016-09-23 

Projektrapport och avslut delprojekt ”utbildning” 2016-11-15 

Redovisning och godkännande av MSS styrgrupp; 

delprojekt ”utbildning” 

2016-12-31 

Utvärdering av den långsiktiga effekten, samtliga 

deltagare får utvärderingsenkät via e-post 

2017-10-15 

Projektrapport och projektavslut (båda delprojekten) 2017-12-15 

Redovisning och godkännande av MSS styrgrupp (båda 

delprojekten) 

2017-12-31 

 

9. Resursramar 

a. Personalresurser 

Projektarbetsgruppens deltagare bidrar med sin arbetstid, vilken beräknas vara cirka 100 timmar 

per person för båda delprojekten inom dagvatten. Arbetstiden för projektledarna specificeras 

inte. 

 

b. Övriga kostnader 

Eventuella kostnader för projektarbetsgruppens deltagare betalas av respektive förvaltning. 

 

Kostnader för lokal, mat och föreläsarnas arvode vid utbildningen ska täckas av 

deltagaravgiften. 

 

c. Tidredovisning 

Projektarbetsgruppens arbetstimmar ska redovisas i projektrapporten. 

 

10. Samordning 

Kommunförbundet Skåne har en utbildning om dagvatten den 26 oktober 2016, ”Dagvatten 

hantering i detaljplaneringen”. Utbildningens målgrupp är samhällsbyggnadschefer, tekniska 

chefer och planerare. Tonvikten ligger på hur man i stadsbyggande kan hantera frågan i 

samband med planering för ny bebyggelse. Miljösamverkan Skånes projektgrupp har erbjudits 

två ”observationsplatser” till utbildningen. Länk till mer information om utbildningen: 

http://kfsk.se/blog/kurs-konferens/dagvattenhantering-i-detaljplanering 



 

 

11. Kommunikation 

a. Intern kommunikation  

Arbetet sker vid arbetsmöten vilka även kan vara via Skype, övrig kommunikation inom 

projektgruppen sker via e-post samt på samarbetsytan på Länsstyrelsens sharepoint. 

Samarbetsytan finns tillgänglig via www.miljosamverkan.se 

 

Projektplanen ska granskas av Miljösamverkan Skånes projektledningsgrupp och godkännas av 

styrgruppen. Slutrapporten ska godkännas av styrgruppen. 

 

b. Extern kommunikation  

Inbjudan till utbildningen skickas till miljöförvaltningarna och länsstyrelsen via e-post samt 

läggs ut på Kommunförbundet Skånes hemsida. Information om utbildningen läggs på 

Miljösamverkan Skånes hemsida.  

 

En diskussionsgrupp på Yammer startas upp. Gruppen ska användas som ett forum för 

inspektörerna som deltar i utbildningen och längre fram i tillsynsprojektet. 

 
12. Plan för utvärdering  

Utvärdering kommer att ske dels genom intervjuer med 7 deltagare direkt i anslutning till 

utbildningstillfället samt genom utskick med e-post av enkäter till övriga deltagare. 

 

Utvärdering av de långsiktiga effekterna kommer att ske genom utskick med e-post av enkäter efter 

delprojekt ”handledning och tillsyn”. De kommer således inte att redovisas i projektrapporten för 

delprojekt ”utbildning”. 

 

13. Överlämnande och avslut  
Projektrapporten ska redovisas för Miljösamverkan Skånes styrgrupp senast 2016-12-31. 

Resultatet av utvärderingen för de långsiktiga effekterna kommer att skickas ut för kännedom till 

Miljösamverkan Skånes styrgrupp och projektledningsgrupp samt till 

miljöförvaltningarna/förbunden. 
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