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Sammanfattning
Under vårvintern 2017 har en utvärdering genomförts av Miljösamverkan Skåne.

Uppdraget är att genomföra en utvärdering för att erhålla ett underlag, vilket kan användas för att fatta 
beslut om MSS:s fortsättning och utveckling. Slutrapporten ska ge förslag på eventuella förbättrande 
åtgärder och utvecklingsförslag samt ge svar på om den ekonomiska insatsen kommunerna gör i form 
av att gemensamt finansiera en 50-procentlig projektledartjänst ger ökad måluppfyllelse. 

Utvärderingen har genomförts i två delar, en enkätundersökning och fem fokusgrupper. 
I utvärderingen har chefer, samordnare och tjänstepersoner i de fyra medlemsorganisationerna deltagit. 
Enkätundersökningen har skickats till 221 personer och 164 svar har inkommit. I de fem 
fokusgrupperna har totalt 37 personer deltagit. Ett stort och brett deltagande som ger ett väl under-
byggt beslutsunderlag.

Utvärderingen visar att deltagarna är mycket nöjda med den verksamhet som bedrivs i Miljösamverkan 
Skåne; utbildningar, projekt som genomförs och material som tas fram. Över hälften av de svarande 
kan redan efter ett drygt år se att utökningen av organisationen med en halv tjänst har gett märkbara 
positiva resultat. Det är en stor samstämmighet i svaren i utvärderingen.

Rekommendationen utifrån utvärderingen är att behålla den utökade organisationen. Det finns ett 
antal konkreta förslag i utvärderingen på utveckling och förbättring av de tre huvudverksamhetsom-
rådena i utbildningar, projekt och material att beakta i verksamhetsplaneringen. Hemsidan, sociala 
medier och digital kommunikation är tydliga utvecklingsområden enligt utvärderingen. Koppling till 
de nationella miljömålen liksom det miljöstrategiska arbetet behöver stärkas.
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1. Inledning

Under våren 2017 har en utvärdering av Miljösamverkan Skåne genomförts. Detta är utvärderingens 
slutrapport. 
I utvärderingen används förkortningen MSS för Miljösamverkan Skåne.

2. Uppdraget

Uppdraget är att genomföra en utvärdering för att erhålla ett underlag, vilket kan användas för att fatta 
beslut om MSS:s fortsättning och utveckling. Slutrapporten ska ge förslag på eventuella förbättrande 
åtgärder och utvecklingsförslag samt ge svar på om den ekonomiska insatsen kommunerna gör i form 
av att gemensamt finansiera en 50-procentlig projektledartjänst ger ökad måluppfyllelse. 

Gotlandsakademin AB handlades upp i januari 2017 för att bistå Miljösamverkan Skåne i  
utvärderingsarbetet.

3. Förutsättningar

Miljösamverkan Skåne har funnits sedan 2005. Det finns ingen tidigare likartat utvärdering, vilken 
skulle kunna tjäna som jämförelse med den här utvärderingen. Det finns heller ingen nollmätning av 
måluppfyllelsen i verksamheten innan projektledartjänsten utökades med en halv tjänst. Denna 
utvärdering är sålunda en beskrivning av nuläget våren 2017 och respondenternas upplevelse av 
förändring av måluppfyllelse i och med den utökade projektledartjänsten.

4. Organisation

Arbetsgruppen har bestått av följande: 

Utvärderingen har haft en styrgrupp bestående av:

Annelie Johansson, Miljödirektör, Länsstyrelsen Skåne

Björn Berséus, Miljödirektör, Lunds kommun

Henrik Frindberg, Miljödirektör, Helsingborg stad

Bo Persson, Strateg, Kommunförbundet Skåne

Jörgen Wessman, konsult, Gotlandsakademin

Elin Ulander, projektledare, Kommunförbundet Skåne

Göran Jansson, projektledare, Länsstyrelsen Skåne
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5. Genomförande

Den 10 januari 2017 träffades styrgruppen och arbetsgruppen i ett gemensamt planeringsmöte.

Då fastställdes följande tidplan för utvärderingen:

 

Utvärderingen har kunnat genomföras i enlighet med plan med undantaget att tiden för att besvara
enkäten förlängdes att också omfatta vecka 10.

I de fem fokusgrupperna deltog sammanlagt 37 personer. Fem av de sex planerade fokusgrupperna 
genomfördes; tre i Lund, en i Hässleholm och en i Malmö. Den planerade fokusgruppen i Helsingborg 
ställdes in p.g.a för få anmälningar.

Två av fokusgrupperna bestod av kommunala miljöchefer och samordnare, en fokusgrupp bestod i 
huvudsak av tjänstemän vid Länsstyrelsen, en fokusgrupp utgjordes av MSS:s projektledningsgrupp 
och en fokusgrupp utgjordes av MSS:s styrgrupp.

Enkäten skickades ut till 221 tjänstepersoner på olika nivåer i samtliga organisationer som ingår i 
MSS. Av dessa svarade 164 personer på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 74 % - en hög 
svarsfrekvens som ger ett omfattande underlag.

Frågeställningarna i enkäten respektive till fokusgruppen finns i bilaga 1 och 2.

v. 2-6

v. 4-5

v. 3

12 april

v. 7-9

v. 7

v.12-13

19 april

24 maj

Enkätfrågorna formuleras och enkäten produceras i Kommunförbundet Skånes enkätverktyg.

Informationsbrev skickas ut till de chefer, som antingen själva eller vars medarbetare ska delta i utvärderingen.

Enkäten testas på sex inspektörer. Eventuell revidering av enkäten. Elin bokar in hjälp av 
kommunikatörerna onsdag-fredag vecka 5. 

Enkäten skickas ut till cheferna, som skickar den vidare till sina berörda medarbetare.

Resultatet av utvärderingen sammanställs. 

Utvärderingsresultatet processas av utvärderingens styrgrupp.

Resultat och slutrapport för utvärderingen presenteras för MSS styrgrupp och Skånes kommuner 
och kommunförbunds miljöchefer. 

Enkäten besvaras.

Sex fokusgrupper genomförs. 
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6. Resultat av utvärderingen

Miljösamverkan Skåne har funnits sedan 2005. Den nya, utökade organisation har varit verksam i 
ett drygt år, sedan den 1 januari 2016. Det är relativt tidigt att mäta effekterna av organisationsför-
ändringen, men både i enkätundersökningen och i fokusgrupperna beskrivs många upplevda positiva 
effekter. Vad det gäller MSS:s verksamhet ger utvärderingen en mycket god bild av uppfattningar om 
denna och dess effekter. Den stora andelen svarande på enkäten och genomförandet av fem 
fokusgrupper med en stor bredd i deltagandet ger hög relevans i svaren. 

De olika områden i utvärderingen analyseras nedan var för sig. Först ges en kort sammanfattning av 
resultaten i utvärderingen, därefter följer en analys.

Analysen är en sammanvägning som utvärderaren gjort av enkätundersökningens svar, de kommenta-
rer som avgivits i enkätundersökningen och den information som framkommit i fokusgrupperna.

Utvärderaren har gjort bedömningen att när minst 2/3 av de svarande angivit betyg 7-10 är kvaliteten 
god och när minst 80 % av de svarande angivit betyg 7-10 är kvaliteten mycket god.

Det finns en stor samstämmighet och enighet i svaren och uppfattningar. Det är även en stor samsyn 
mellan enkäterna och fokusgrupperna.

7. Utökning av organisationen med en 50-procentig projektledartjänst 

På frågan ”På vilket sätt märker du att organisationen förstärkts med en projektledare på                 
50-procent” ger drygt hälften betyget 7-10 där siffran 10 anger ”betydande förändring”. Betygen      
7-10 anses visa att det har skett en märkbar positiv förändring. Uppdelat på de olika verksamheterna 
ser svaren på frågan om effekter av den utökade organisationen ut så här: 

På en relativt kort tid, ett drygt år sedan start av den utökade organisationen, har redan drygt hälften 
av de svarande i enkäten märkt en tydlig, positiv förändring av verksamheten, vad det gäller vägled-
ningsmaterialet strax under hälften. Ju längre man jobbat, desto större skillnad ser man att utökningen 
av organisationen givit.

54 % 54 %
52 %

48 %

Märks 
generellt

Märks i 
utbildningarna

Märks i 
projekten

Märks i 
vägledningsmaterial

100%
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I fokusgrupperna förstärks bilden av den positiva förändring som den utökade organisationen har 
medfört. Framför allt den positiva utveckling som skett i projekten lyfts fram, liksom att det är ”mer 
driv” i MSS, att organisationen är stabilare och att MSS syns mer. Ett citat från en av fokusgrupperna 
beskriver det så här:

 ”Jag ser skillnad. Dels är det helt andra projekt nu. Jag har varit med nu och då. Styrningen   
 och administration i projekten är helt annan nu. Ledning och dokumentation sker på ett helt  
 annat sätt nu. Vi inspektörer som ingår i projekt ska också sköta tillsyn. Nu behöver vi bara   
 bidra med kompetensen och projektledaren på MSS tar hand om själva projektet. Detta ökar  
 viljan hos inspektörer att vara med i projekt.” 

I fokusgrupperna betonas vikten av att organisationen med 1,5 projektledartjänster får fortsätta och 
att det skulle skada förtroende för MSS om den minskades. Risken bedöms som stor att de vunna 
fördelarna och vinsterna skulle försvinna och att det ”inte blir ett utan flera steg tillbaka”. Det skulle 
bli svårare att rekrytera deltagare till projekten. Någon påtalar att två halvtidstjänster ”ju bevisligen inte 
fungerade” och att det var därför den här utökningen gjordes. Blir det två halvtider igen är det stor risk 
för personalbyte och då är det mycket av dagens verksamhet som inte skulle bli gjord. Intresset att del-
ta i MSS skulle minska. Flera framför också både svårigheten med att arbeta i två olika halvtidstjänster 
och att kunna rekrytera kompetenta projektledare till halvtidstjänster. Ingen har framfört någon öns-
kan om att återgå till två halvtidstjänster, flera påtalar däremot riskerna med detta. 
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8. MSS verksamhet

De svarande är mycket nöjda med verksamheterna, både utbildningar, projekt och det material som 
MSS tar fram. Man kan också i svaren i enkätundersökning se att ju längre man har varit verksam, 
desto större nytta ser man och desto högre bedömer man kvaliteten i MSS:s verksamhet.
Man ser också tydligt i enkätundersökningen att de små kommunerna anger en större nytta och 
effekt av MSS:s verksamhet. De små kommunerna deltar också i större omfattning i projekt och 
utbildningar.

Utbildningar 
Diagrammet nedan visar hur många av de svarande som ger betyg 7-10 för olika parametrar av MSS:s 
utbildningar. 

Det stora flertalet av respondenterna har kommit i kontakt med utbildningar. Andelen är dock mycket 
större bland de små kommunerna, där 70 % deltagit i fler än 3 utbildningar, medan samma andel 
för de övriga organisationerna är mellan 29 % och 34 %. Bland nyanställa kommer endast ett fåtal i 
kontakt med MSS:s utbildningar. I gruppen anställda upp till 1 år har endast 1 av 5 kommit i kontakt 
med utbildningarna. MSS etablerar sig emellertid snabbt som forum för kompetensutveckling. Bland 
dem som arbetat 1-5 år har 81 % kommit i kontakt med MSS:s utbildningar. Både vad det gäller 
relevansen i valda teman och kvaliteten på utbildningarna är betygen mycket höga och en mycket stor 
del av respondenterna är nöjda respektive mycket nöjda med MSS:s utbildningar. Prisnivån bedöms 
också vara så lågt satt att många från samma organisation kan gå. 

Under fråga 3 i fokusgrupperna, sid 17-18 i rapporten, finns ett antal rekommendationer för 
utveckling av utbildningar. 

Tema i 
utbildningarna

Kommit i kontakt 
med utbildningar 
som arrangeras av 

MSS

Kvalitet på 
utbildningarna

Utbildningarna har 
en prisnivå som gör 

att många från 
samma organisation 

kan delta

100%

88% 87%
85%

83%
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Projekt
Diagrammet nedan visar hur många av de svarande som ger betyg 7-10 för olika parametrar för projekt 
inom MSS. 

Det stora flertalet av de svarande har kommit i kontakt med projekt anordnade av MSS. Precis som i 
utbildningar är det få som deltar under sitt första arbetsår, men sedan etablerar sig projekten snabbt 
som verksamheter flera deltar i. Det går också att se att de små kommunerna har en större andel som 
deltar i projekt än i de större kommunerna. Projekten anses vara mycket relevanta för deltagarnas 
verksamheter och kvaliteten på genomförandet av projekten god. En stor del av respondenterna är 
nöjda respektive mycket nöjda med MSS projekt.

Under punkt 3 i fokusgrupperna, sid 17-18 i rapporten, finns ett antal rekommendationer för 
utveckling av projekt. 

Vägledningsmaterial 
Diagrammet nedan visar hur många av de svarande som ger betyg 7-10 för olika parametrar för MSS:s 
vägledningsmaterial. 

100%

84%

78% 76%

Relevans för 
din verksamhet

Kommit i kontakt 
med projekt som 

drivs av MSS

Kvalitet på 
genomförande av 

projekten

92%
85% 81%

100%

Relevans på 
tema och innehåll i 
material som tagits 

fram av MSS. 

Har kommit i kontakt 
med material som 
produceras av MSS. 

Avseende kvalitet och 
utformning på 

material som tagits 
fram av MSS. 
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Det stora flertalet har kommit i kontakt med material producerat av MSS. Tema och innehåll i 
producerat material anses ha mycket hög relevans och kvalitet och utformning vara mycket bra.

9. Effekter av MSS verksamhet

När handläggande tjänstepersoner bedömer effekterna av MSS verksamhet är det inom områdena 
kompetensutveckling, samverkan med kollegor och ökad rättssäkerhet som man ser de största 
effekterna. Minst 70 % av de svarande ger betyg 7-10 för dessa tre områden.

Där respondenterna ser de lägsta effekterna av MSS:s verksamhet är inom det miljömålsstyrda arbetet. 
Endast 33 % av de svarande ger betyg 7-10. Denna låga siffra återkommer i fokusgruppernas samtal 
om inriktning av verksamheten, men där sägs också att koppling till miljömålen börjat bli tydligare, 
framför allt i senare projekt. 

10. Ledning och styrning

På frågan ”Känner du till den process som används för att bestämma inriktningen av Miljösamverkan 
Skånes verksamhetsplan” svarar 48 % ja. Det är knappt hälften. Av dem som svarat ”ja” tycker 70 % 
att den fungerar väl. 

Vad det gäller hur rekrytering till styr- respektive projektledningsgrupp går till är det i totalen 35 % 
som känner till denna process. I småkommunerna är siffran 29 %. Av avdelningschefer/samordnare är 
det 84 % som känner till denna process och av förvaltningscheferna är det 88 % .
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11. Miljöstrategisk inriktning

På frågan ”Känner du till att Miljösamverkan Skåne har beslutat att även ha en miljöstrategisk 
inriktning” svarar 25 % ”ja” och 75 % ”nej”. 

Här är det stor spridning av svaren mellan de olika yrkeskategorierna. Av förvaltningschefer och 
avdelningschefer/samordnare är det 88 % respektive 79 % som känner till beslutet, alltså en hög andel. 
Bland inspektörerna är det däremot bara 10 % som känner till beslutet.

  ”Fokus är myndighetsfrågor, men det är en fördel om det miljöstrategiska perspektivet  
  finns med. Grunden för tillsynen är att nå de nationella miljömålen.” ”…..   
  miljöstrateger kan bidra med processer och program där tillsynen är en del.”

12. Tillgänglighet och kommunikation

Frågorna i enkäten hänför sig endast till hemsidan. Av de svarande ger 52 % betyg 7-10 på 
frågan om hemsidans relevans och användarvänlighet, alltså drygt hälften av de svarande. I 
fokusgrupperna förstärks bilden av att hemsidan är ett viktigt och brådskande förbättringsområde. 
Det påtalas att strukturen redan från start inte varit optimal och att hemsidan nu inte är den 
kommunikationsplattform den skulle kunna vara. I fokusgrupperna framkommer också ett tydligt 
önskemål om en snabbare kommunikationsmöjlighet för erfarenhetsutbyte; kunna ställa frågor och få 
svar digitalt.

I fokusgrupperna lyfts också att tillgänglighet och kommunikation på ett tydligt sätt förbättrats i och 
med den utökade organisationen.

JA

JA JA

JAFörvaltningschefer Avdelningschefer/samordnare Inspektörer
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13. Effekter för mig och min organisation i stort

Samarbete och nätverkande
Diagrammet nedan visar hur många procent av de svarande som gav betyg mellan 7-10 (betydande) i 
två frågor gällande effekter för mig och min organisation. 

På frågan ”Hur har arbetet med Miljösamverkan Skåne påverkat samarbetet mellan kommunerna 
i Skåne” ger 75 % av de svarande betyg 7-10. MSS har alltså en stor betydelse för att utveckla 
samarbetet mellan kommunerna i Skåne. Detta exemplifieras och förtydligas också i fokusgrupperna.
På frågan ”Hur har arbetet med Miljösamverkan Skåne påverkat samarbetet mellan kommunerna 
och Länsstyrelsen” ger 46 % av de svarande betyg 7-10. MSS har alltså en uppenbar betydelse för att 
samarbetet mellan kommunerna och Länsstyrelsen. Betyget visar samtidig att det finns utrymme att 
förbättra och utveckla detta samarbete.

I båda frågorna ovan visas att ju längre man har arbetat, desto större betydelse anser man att MSS har 
för samverkan och nätverkande.

Vilka övriga effekter har MSS för min funktion och utövandet av mitt arbete?
Denna öppna fråga i enkätundersökningen har besvarats av 93 personer. Svaren ger en stor bredd.

Av de effekter som ofta lyfts fram i svaren märks:
• Samsyn i bedömningar och tolkningar.
• Samverkan mellan Länsstyrelsen och kommunerna, mellan kommunerna och mellan kollegor i 

olika organisation. Nätverksfunktionen.

14. Kompetenshöjning

• Arbetsglädje.

Intressanta, enstaka kommentarer är t ex:
• Ger legitimitet för stöd från politiken att genomföra projekt och tillsyn.
• Omvärldsbevakning.

Inom vilka områden har MSS påverkat samsynen
Denna öppna fråga i enkätundersökningen har besvarats av 120 personer. Svaren ger en stor bredd. 
Många verkar ha svarat utifrån vilka projekt de deltagit i. Även tidigare projekt lyfts fram. Inga tydliga 
områden går att utläsa, flertalet projekt och områden – miljö, hälsoskydd och livsmedel - förekommer 
i svaren. 

100%

60%

80%

40%

20%

0%

Hur har arbetet med 
Miljösamverkan Skåne påverkat 

samarbetet mellan
kommunerna i Skåne?

Hur har arbetet med 
Miljösamverkan Skåne påverkat 

samarbetet mellan 
kommunerna och Länsstyrelsen?

75%

46%
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15. Vilka effekter anser du att MSS har för din organisation i stort

Denna öppna fråga i enkätundersökningen har besvarats av 119 personer. Svaren ger en stor bredd.
Av de effekter som lyfts fram märks ofta:
• Nätverket.
• Kunskap och kompetens.
• Effektivare och större effekt genom samverkan. Förenkling av tillsynen.

Intressanta, enstaka kommentarer är t ex:
• Lite av en ”krydda i vardagen”.
• Särskilt för de som deltar i projekten är det både en stor kompetensutveckling men även ett 

nätverksbyggande.
• Ger styrka att fler kommuner gör likadant då verksamhetsutövarna pratar över gränserna. 

16. Övrigt

Denna öppna fråga i enkätundersökningen har besvarats av 58 personer. Svaren ger en stor bredd 
på olika tankar och synpunkter. Dessa betonar och konkretiserar på ett individuellt plan sådant som 
kommit fram i andra delar av utvärderingen. 
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17. Rekommendationer och förslag

Utvärderingen ger följande förslag på utveckling och förbättringar:

• Utvärderingen föreslår att den med en halv projektledartjänst utökade organisationen fortsätter. 
Dels kan man redan nu se att över hälften av de svarande ser betydande positiva förändringar, dels 
visar den positiva helhetsbilden av hur verksamheten i MSS utvecklats och bedrivs idag att orga-
nisationen som den nu är levererar ett mycket gott resultat. Därtill kommer de risker och negativa 
konsekvenser som lyfts fram i utvärderingen, vilka skulle bli följd om man tog bort denna halvtids-
tjänst. Dessa skulle sannolikt påverka MSS:s verksamhet på ett mycket negativt sätt. 

• Utvärderingen föreslår att styrgruppen för MSS tar fram en strategi med tydliga fokusområden för 
MSS kommande år. Utifrån dessa prioriterade fokusområden och andra av styrgruppen formulera-
de strategiska verksamhetsmål kan sedan projekt och utbildningar föreslås och väljas. 

• Utvärderingen föreslår att ett förankrings- och informationsarbete görs av den miljöstrategiska 
inriktningen MSS beslutat om och kopplingen till miljömålen. 

• Visualisera organisationen för MSS. Det finns tydliga och konkreta beskrivningar av styrgruppens 
och projektledningsgruppens respektive uppdrag, men dessa behöver kommuniceras och förankras 
i organisationerna. Se över om båda grupperna behövs. Beskriv också vad som ligger i de respektive 
projektledartjänsterna och gränssnitten mellan de respektive projektledarna. 

• Utvärderingen föreslår att projekten får tydligare ambitionsnivå i uppdragsbeskrivningarna och 
att man arbetar för få ner skrivbördan i projekten. Projektprocessen bör visualiseras och de olika 
aktörernas roll i processen ritas in. Den lista på förbättringar av projekten som finns längre fram 
i rapporten under fokusgruppens resultat punkt 3, sida 17 i rapporten, är ett bra underlag för att 
utveckla projektverksamheten inom MSS. Förtydliga Länsstyrelsens roll i projekt – eventuellt kan 
det finnas felaktiga förväntningar på detta från de andra organisationerna inom MSS. Arbeta med 
att få in fler aktörer i referensgrupper. 

• Den process som används för att bestämma inriktningen av Miljösamverkan Skånes verksam-
hetsplan är väl känd hos förvaltningschefer, avdelningschefer och samordnare men i mycket liten 
omfattning känd på inspektörsnivå. Förvaltningschefer, avdelningschefer och samordnare anser 
också att den fungerar väl. Samtidigt framkommer ett antal tankar i fokusgrupperna om det med 
nuvarande system är de mest relevanta projekten som idag blir valda och om det i styrgruppen be-
hövs en annan och tydligare strategisk planering för MSS verksamhet. Dessa tankar finns angivna 
under punkt 3 i resultaten från fokusgrupperna, sida 17 i rapporten. 

• Vad det gäller hur rekrytering till styr- respektive projektledningsgrupp går till är det bara 35 
%som känner till den processen. I småkommunerna är siffran 29 %. Kunskap om rekryteringspro-
cessen är sannolikt inte av samma dignitet som kunskap om processen för att välja inriktningen av 
verksamhetsplanen, men styrgruppen bör ändå ställa sig frågan om det behöver göras ett informa-
tionsarbete här. 

• Ta ett helhetsgrepp på hemsidan. Det gäller hemsidan struktur, innehåll och funktion samt var 
den ska ligga så att den lättast går att administrera och uppdatera smidigt. 

• Utvärderingen föreslår att möjligheten undersöks att skapa en digital funktion för frågor och svar i 
tillsynsfrågor. 

• Utvärderingen föreslår att strukturen för nätverkande – en av de stora fördelarna med MSS enligt 
utvärderingen – utvecklas genom fler större träffar; t ex länsträffar, branschträffar, årliga träffar för 
alla i MSS.
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18. Utvärderingen

Utvärderingen presenteras i två separata delar; fokusgrupperna för sig och enkätundersökningen för 
sig. Fokusgruppernas resultat presenteras sammantaget som en helhet. 

Fokusgrupper
Nedan följer resultatet av de fem genomförda fokusgrupperna med totalt 37 deltagare. 
De tre huvudfrågorna i fokusgrupperna har varit

1.Vad tycker du har varit fördelar respektive nackdelar med Miljösamverkan Skåne under de 
gångna åren?

2. Vilka effekter har det haft att MSS utökats med 0.5 tjänst?

3.Vilka önskemål, förslag och behov har du inför en fortsättning av Miljösamverkan Skåne?

En eller båda projektledaren har deltagit som observatörer i fokusgrupperna. Då punkt två ovan 
diskuterades lämnade MSS:s projektledare rummet. 

Nedan följer en sammanställning av fokusgruppernas resultat. Viktigt att komma ihåg är att det är 
enskilda personers eller några personer synpunkter som beskrivs. Samtalen har inte alla gånger följt 
frågestrukturen, utan varit ett fritt samtal. Resultatet återges utifrån frågestrukturen ovan.

Först kommer dock några nyckelord från de inledande rundorna i fokusgrupperna där deltagarna fick 
beskriva vad MSS står för för dem:

•  Kompetensutveckling.
•  Inte uppfinna hjulet igen.
•  Likvärdig tillsyn av miljö i länet.
•  Rationell tillsyn.
•  Nätverk.
•  Gemensam tillsynsvägledning.
•  Samsyn på lokal nivå.
•  Effektivt sätt att samordna resurser.
•  Kunskapsbank.
•  Resurseffektiva projekt.
•  MSS ger trovärdighet åt skrået.
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1. Vad tycker du har varit fördelar respektive nackdelar med Miljösamverkan   
 Skåne under de gångna åren?

En av de största fördelarna med MSS är att träffas över kommungränserna och skapa samsyn i hand-
läggning över kommungränserna. Tjänstepersoner i de små kommunerna behöver fler att prata med. 
MSS ger ett nätverk av kollegor i andra kommuner att ringa till. Kan få en annan syn i sakframställan 
– antingen en bekräftelse eller ”få veta att jag är på fel spår”. En likartad tillsyn i regionen gör att det 
kan bli en mer förutsägbar tillsyn för företagen. 

Arbets- och miljömedicin får snabbare veta vad som är på gång ute i kommunerna och vad som är 
intressant för dem att föra ut.

Det har genomförts en stor mängd utbildningar och producerats en stor mängd material som en en-
skild kommun aldrig skulle kunna tagit fram. ”MSS sparar mycket tid åt oss i kommunerna”. ”Vi har 
gjort väldigt mycket och vi kan göra väldigt mycket. Det är roligt. MSS är en väldigt god kraft”.

Projekten är ett stöd i bedömningar och ger en ökad rättssäkerhet. Det ger en tyngd när många 
kommuner är med i ett projekt. Projekten ger också en metodutveckling. Flera lyfter fram fördelen av 
att kommunerna i stor omfattning får styra vilka projekt som kommer med i MSS verksamhetsplan. 
Några lyfter samtidigt att valförfarandet gör att det kanske inte alltid är de strategiskt mest prioriterade 
projekten som får de högsta ”valsiffrorna”. 

I fokusgrupperna framkommer en hel del synpunkter på projekten. Projektuppdragen har många 
gånger haft en (för) hög ambitionsnivå och velat greppa över för stora områden - ”allt” ska göras i ett 
projekt. Projektuppdragen behöver avgränsas och förtydligas. Detta har också blivit bättre i de senaste 
projekten. Material från projekten behöver ibland också ”torgföras” mer inom organisationerna så att 
det blir känt och används.

De omfattande projektuppdragen har gjort att små kommuner många gånger känt att de inte mäktar 
med att delta i projekt. Däremot har de stor nytta av projekten, plockar delar ur kunskapsbanken och 
nyttjar dokumentationen. 

Långa projekt som reachgruppen leder ofta till ett fördjupat nätverk, där deltagarna fortsätter att jobba 
ihop efter det att projektet avslutats.

Flera tar upp att de ser en förändrad vilja hos inspektörer att vilja vara med i projekt – för att vilja vara 
med blir det allt vanligare att en inspektör då också vill bli avlastad med i sitt ordinarie arbete. Tidigare 
präglades kulturen mer av ”det här behöver vi, vi kör och så löser det sig med det ordinarie arbetet”.

Länsstyrelsens deltagande i vissa projekt lyftes i flera av grupperna med inspektörer. En upplevelse finns 
av att Länsstyrelsen inte alltid tar sin roll och prioriterar att vara med i projekten. Tjänstepersoner på 
Länsstyrelsen säger också att det ibland är svårt för dem att delta i projekten så som de skulle önska. 
”Det är två parter i MSS – Länsstyrelsen och kommunerna – och båda parterna behövs för att det ska 
bli effektivt. Det är en fördel att de två projektledarna representerar var sin organisation med var sitt 
perspektiv.”

I två av fokusgrupperna lyfts frågan varför det finns både en projektledningsgrupp och en styrgrupp. 
Behövs båda? I en av grupperna framförs åsikten att MSS organisatoriskt behöver tydliggöras – bilden 
är splittrad beträffande vilken grupp man vänder sig till med vilka frågor. Det gäller också vem som 
gör vad av de båda projektledarna. Finns det en beskrivning? Vem vänder man sig till med vilka frågor? 
Detta upplevs som otydligt. 
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Frågan lyfts också om processen med att spåna fram ett antal projektidéer, som kommunerna sedan får 
rösta om, verkligen ger de mest relevanta projekten.

Vad det gäller frågan om miljömålsstyrning är det stor bredd i svaren. Kopplingen görs många gånger 
inte på ett tydligt sätt, ibland inte alls. Projektstyrningsgruppen däremot har börjat koppla projekten 
till miljömålen och bjuder in miljöstrateger att delta i projekt.

Uppdateringen av hemsidan släpar ibland efter. Det tar ibland tid innan projektresultaten kommer 
upp. Den anses också svårarbetad. ”Hemsidan är en given kommunikationsyta. Den har vi inte haft 
flyt i sedan start. Den är den svagaste länken i tillgänglighet och kommunikation” Email och telefon-
kontakt fungerar bra, men ett enklare sätt att ställa frågor digitalt efterfrågas.

2.	 Vilka	effekter	har	det	haft	att	MSS	utökats	med	0.5	tjänst?

Tillgängligheten har ökat. Så även engagemang och drivkraften från MSS ut mot kommunerna. ”Nu 
finns det någon som har tid att ordna utbildningar i projektet”. ”Det är valuta för pengarna”.

I alla grupperna lyfts att det har blivit mycket tydligare struktur och ordning och reda i projekten se-
dan utökningen. Projekten styrs upp bättre. Även dokumentationen från projekten har blivit märkbart 
bättre och proffsigare. Detta gör att viljan ökar hos inspektörer att vilja vara med i projekt igen.

MSS som organisation har blivit stadigare och syns mer. MSS har fått ökad status.  Att det finns en 
kontaktperson som arbetar heltid ger en trygghet i att kunna få kontakt med projektledarna för MSS. 
Utökningen märks på att responsen från projektledarna nu är mycket snabbare. ”Nu finns det en orga-
nisation för MSS – det är inte bara organiserat”.

I fokusgrupperna sägs att det är mycket högre kvalitet på det material som tas fram.

Det som sker på nationell nivå bevakas på ett tydligare sätt. Sammanställningen av vad som pågår 
nationellt har blivit mycket bättre.

En reflektion som lyfts fram är att eftersom det bara är Elin som har heltid har det blivit så att det är 
henne ”alla” söker när de vill något. Göran syns i relation mindre nu. 

Det lyfts också fram att de verkar komplettera varandra mycket bra – både som personer och i kompe-
tenser - och att de samarbetar bra. 

3. Vilka önskemål, förslag och behov har du inför en fortsättning av 
 Miljösamverkan Skåne?

Många framför vikten av att den utökade tjänsten får finnas kvar. Risken är annars att fördelarna som 
uppkommit skulle försvinna. Processen och strukturen med den utökade organisationen är i start-
skedet sedan ett drygt år och behöver fortsätta verka framåt. Förtroende för MSS i kommunerna och 
intresset att delta i projekt skulle sjunka i fall den utökade tjänsten dras in, enligt flera deltagare.

Många för fram önskemål om både branschträffar för hela regionen och årliga träffar för alla i MSS i 
hela regionen. Detta skulle ge en samhörighet på ett annat sätt och stärka den viktiga nätverksfunktio-
nen i MSS. I en annan grupp tar man upp att den träff för miljöchefer som kommunförbundet har en 
gång om året skulle kunna kopplas till MSS.
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Behovet av juristkompetens i t ex projekten lyft fram och frågan ställs hur det ska lösas. Det verkar som 
att MSS behöver ha en strategi för detta.

Det framförs önskemål att styrgruppen på ett tydligare sätt måste staka ut vägen framåt och koppla 
strategin till miljömålen. Utifrån tillgängliga program och data behöver styrgruppen ta fram en strategi 
som tydligt anger vilka som ska vara de viktiga frågorna/inriktningen kommande år. Utifrån denna in-
riktning tas sedan ett antal projekt fram. Kanske räcker det att i verksamhetsplanen ha med inriktning 
för kommande projekt och att själva projektuppdragen beslutas på kortare sikt (exempel PCB-projekt). 
Att kommunerna röstar är samtidigt viktigt för delaktigheten.

Kommunerna önskar tydligare planer för projekten, gärna på två års sikt – vem ska göra vad framåt? 
Samtidigt måste det finnas möjlighet att prioritera om i planer liksom utrymme att ta upp aktuella 
frågor som kommer med kort varsel. 

Rollerna för styrgrupp och projektledningsgrupp behöver definieras tydligare och dokumenteras. Styr-
gruppens roll i avvikelsehantering i projekten behöver också förtydligas.

På samma sätt behöver det föras en dialog och förtydligas inom vilka frågor/områden Länsstyrelsen har 
en roll, både utifrån ett tillsynsansvar och utifrån ett tillsynsvägledningsansvar.  Kommunerna lyfter 
upp den expertis som finns på Länsstyrelsen och som de har behov av. Länsstyrelsens medverkan i MSS 
verkar också behöva synas tydligare i Länsstyrelsens egen verksamhetsplan.
Många för också fram önskan om en digital mötesplats där man kan få ställa och bolla aktuella frågor. 
Ett lätt forum för snabba frågor och svar, så att MSS blir en del av vardagen. ”Livstecknet” och ”Av-
loppsguiden” lyfts fram som goda exempel. Några talar om möjligheter till snabb kommunikation via 
sociala medier.

Kring projekten finns det också tankar och önskemål:

• Tydligare och mer avgränsade uppdrag till projekten. Mindre omfattande projektrapporter som 
gör att vi kan ”ta ner skrivbördan”.  Samtidigt anger man att de unga inspektörerna har behov 
av ”lightversioner” av lagtexterna, medan de erfarna inspektörerna bara vill ha checklistor med 
hänvisningar.

• Projektdokumentationen behöver ses över efter några år, bl a för att se om lagstiftningen föränd-
rats. Det har varit stort fokus på nya projekt, men nu finns det också en skatt av genomförda 
projekt. MSS behöver vårda alla de projektresultat som finns och uppdatera dessa. MSS behöver 
ha en plan för detta.

• I större omfattning koppla på referensgrupper till projekten och också ta med deltagare i dessa 
utanför den vanliga gruppen. Goda exempel på sådana deltagare i projekt är Golfförbundet, rädd-
ningstjänsten.

• Inte ha för stora arbetsgrupper i projekten. Det blir tungrott. Helst inte fler än sex deltagare och 
sedan komplettera projekten med referensgrupper, så att många kan vara med ändå.

• Några lyfter vikten av att projekten bemannas både med dem som är nya i sin yrken och dem som 
varit med länge. Andra föreslår en valkommitté eller annan styrning av deltagare till projekten. 
Kanske en kompetensbank. Andra deltagare lyfter att projektledningsgruppen kan utöva en tydli-
gare styrning av tillsättande av projektledare och projektgruppsmedlemmar.

• Titta på möjligheten att ha länsövergripande projekt med andra regionala miljösamverkan.
• Att Länsstyrelsen skapar förutsättningar för sina tjänstepersoner att vara med i projekten i tillräck-

lig omfattning.
• Önskan om tillsynsprojekt där alla kommuner samma dag tillsynar en viss verksamhet. Någon 

använder begreppet samsynsinspektioner.
• Förslag att ha ett projekt med fokus på rättssäkerhet; ”utformning av delegationsordning, när vi 

gör föreläggande, när utdömer vi vite.” Behov finns också av att öka likriktningen i kontroller och 
hur beslut tas. Det behöver inte vara ett projekt, kan också göras i workshopform.
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En utvecklingsfråga är att, utöver operativ branschtillsyn, komplettera med en strategisk inriktning 
som utgår från miljöbehov som t ex kemikalier och miljöhälsosam planering. Det finns ett stort mate-
rial från andra aktörer som skulle kunna tas tillvara av MSS. Det behöver inte vara tillsyn, det kan vara 
t ex hur man tar fram kommunala kemikalieplaner, buller i detaljplaner m m. Planfrågorna behöver 
ges ett större utrymme i MSS framöver och man behöver ta med den regionala miljöövervakningen.

Det finns också ett antal önskemål gällande hemsidan. När det inom MSS nu börjar bli ett stort antal 
projekt som genomförts behöver det skapas en struktur för projekten. Ibland är det också svårt att lad-
da ner dokument. Uppdatering av innehållet behöver göras. Via hemsidan skulle också goda tillsynsex-
empel från kommunerna kunna spridas.

Önskemål finns också gällande kurser och utbildningar, t ex sådan som Naturvårdsverket anordnar och 
som de skulle kunna genomföra regionalt i Skåne. Gärna bjuda in stort till dessa utbildningar så att 
många får chans att träffas samtidigt.

Vad det gäller utbildningar lyfts också behovet av utbildningar av ”mjuka” kompetenser – till exempel 
bemötande och presentationsteknik.

Kommunförbundets konferensorganisation skulle kunna utnyttjas mer för MSS verksamhet.

Det finns också önskemål från fokusgrupperna att MSS ska synas mer. Förslag är att projektledarna ska 
besöka olika grupper som t ex SÖSK, vara ute och fånga upp vad som efterfrågas från inspektörsgrup-
pen och förmedla det till styrgruppen. Förslag finns också att MSS ”saluförs” i befintliga nätverk som 
länsmiljöträff, tekniska chefsträffen, arkitektträffar o s v.
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19. Enkätundersökning

Enkätundersöknings resultat presenteras fråga för fråga. Procentsatser har avrundats till hela procent. 
Endast ifyllda svar i kommentarsfält och på öppna frågor har tagits med i angivelserna om antalet 
svarande.

De frågor där respondenterna har ombetts att svara med en siffra från 1-10 redovisas hur många pro-
cent som har svarat mellan 7 och 10. Ju högre siffra, desto högre kvalitet/bättre värde anser responden-
terna att MSS presterar. Svar med siffran 7 och uppåt visar att respondenten är nöjd eller mycket nöjd 
med det som frågan gäller.

För varje fråga kommenteras när det finns några annorlunda resultat i olika undergrupper, t ex olika 
kommunstorlekar, olika arbetsfunktioner eller från respondenter mer olika lång erfarenhet av yrket. 
Finns det ingen kommentar om en undergrupp under en fråga, innebär det att denna grupp har svarat 
som helheten. Totalt har 62 olika korstabuleringar av olika undergrupper gjorts. 

Inledningsvis presenteras hur de 164 svarande fördelar sig på olika organisationer, funktioner, yrkesrol-
ler och antal år inom yrket.

När man läser svaren och kommentarer utifrån hur olika funktioner har svarat ska man komma ihåg 
att kommunala miljöchefer både kan vara förvaltningschefer och avdelningschefer. Inom Länsstyrelsen 
är avdelningschef den högsta titeln under länsöverdirektör/länsråd. Inbjudningsbrevet till förvaltnings-
cheferna inför enkäten, i vilket de i skrivningen ombeds skicka enkäten vidare till inspektörer och 
andra berörda, men inte besvara enkäten själva, kan ha bidragit till att alla miljöchefer inte har besvarat 
enkäten.

Din kommuns/miljöförbunds storlek:
10 000 – 20 000 invånare   26 %
20 000 – 50 000 invånare   27 %
Över 50 000 invånare    42 %
Arbetar inom annan organisation än kommun  5 %

Funktion:
Förvaltningschef       6 %
Avdelningschef/samordnare     16 %
Inspektör/handläggare    78 %

Antal år inom yrket:
Upp till 1 år       3 %
1-5 år      19 %
5-10 år      30 %
Över 10 år     48 %

Kommentarer:
Av dem som arbetar för en annan organisation än kommun har samtliga nio svarande arbetat över 10 
inom yrket.

Av dem som arbetat upp till 1 år på sin funktion är samtliga fem svarande inspektörer för mellanstora 
kommuner.

Av dem som arbetat 1-5 år är 30 av de 31 svarande inspektörer, en är avdelningschef/samordnare.

Av dem som arbetat 5-10 år är 43 av de 50 svarande inspektörer, fem är avdelningschef/samordnare 
och två är förvaltningschefer.
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Av dem som arbetat över 10 år är 50 av de 78 svarande inspektörer, 20 är avdelningschef/samordnare 
och sju är förvaltningschefer.

Av inspektörerna har 40 % arbetat över 10 år.

Arbetsområdena fördelar sig enligt följande bland de svarande:
49 %  miljöskydd/miljö 
22 %  livsmedel
13 %  hälsoskydd
4 %  miljöstrategiskt arbete
2 %  natur
10 %  övrigt

Miljösamverkan Skånes verksamhet

Har du kommit i kontakt med utbildningar som arrangerats av 
Miljösamverkan Skåne? (Fråga 5)

87 %  Ja
13 %  Nej
 
Hos de små kommunerna, upp till 20 000 invånare, har samtliga respondenter kommit i kontakt med 
MSS:s utbildningar. Hos de mellanstora kommunerna och dem som arbetar för annan organisation är 
det i båda fallen 78 % som kommit i kontakt med utbildningar arrangerats av MSS.
 
Av de som arbetat upp till ett år har en av de fem svarande kommit i kontakt med utbildningar som 
arrangeras av MSS.

Av de som arbetat 1-5 år har 81 % kommit i kontakt med utbildningar som arrangeras av MSS.

Av de som arbetat över 10 år har 94 % kommit i kontakt med utbildningar som arrangeras av MSS.

Av de 128 svarande inspektörerna har 86 % kommit i kontakt med utbildningar som arrangeras av 
MSS.

Av de 26 svarande avdelningscheferna/samordnarna har 88 % kommit i kontakt med utbildningar som 
arrangeras av MSS.

Av de nio svarande förvaltningscheferna har 100 % kommit i kontakt med utbildningar som arrangeras 
av MSS.

Av dem som svarade ”ja” har

Hur många utbildningar har du deltagit i? (Fråga 6)

50 % deltagit i 1-3 utbildningar
46 % fler än 3 utbildningar
 4 % av dem som svarade ”ja” har inte deltagit i någon utbildning.

Kommentarer:
Hos de små kommunerna är det 70 % av de svarande som deltagit i fler än 3 utbildningar, hos de mel-
lanstora kommunerna 34 %, hos de stora kommunerna 37 %. Hos de som arbetar för annan organisa-
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tion är det 29 % som deltagit i fler än 3 utbildningar.

Av de som arbetat 1-5 år har 72 % deltagit i 1-3 utbildningar.

Av de som arbetat 5-10 år har alla deltagit i minst en utbildning, 56 % har deltagit i fler än 3 utbild-
ningar.

Av de nio svarande förvaltningscheferna har en inte deltagit i någon utbildning, tre i 1-3 utbildningar 
och fem deltagit i fler än 3 utbildningar som arrangerats av MSS.

Av avdelningscheferna/samordnarna har 10 % inte deltagit i någon utbildning, 40 % i 1-3 utbildningar 
och 50 % har deltagit i fler än 3 utbildningar som arrangerats av MSS.

Av inspektörerna har 3 % inte deltagit i någon utbildning, 53 % i 1-3 utbildningar och 44 % har delta-
git i fler än 3 utbildningar som arrangerats av MSS.

Hur relevant anser du att teman för utbildningar varit? (Fråga 7)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Ingen relevans” och 10 för ”Mycket stor relevans” ger 88 % av 
respondenterna betyg 7-10. Utbildningarnas tema får anses ha mycket stor relevans.

Kommentarer:
Av de som arbetar för annan organisation ger 100% betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 100 % betyg 7-10.
Av de som arbetat 5-10 år och över 10 år ger 92 % betyg 7-10.
Av inspektörerna ger 89 % betyg 7-10.
Av avdelningscheferna/samordnarna ger 80 % betyg 7-10.

Hur bedömer du kvaliteten på utbildningarna? (Fråga 8)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Låg kvalitet” och 10 för ”Mycket stor/betydande kvalitet” ger 
85 % av respondenterna betyg 7-10. Utbildningarnas tema får anses ha mycket god kvalitet.

Kommentarer:
Av de som arbetar för annan organisation ger 100% betyg 7-10.
Av inspektörerna ger 88 % betyg 7-10.
Av avdelningscheferna/samordnarna ger 80 % betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 62 % betyg 7-10.

Utbildningarna har en prisnivå som gör att många från samma organisation   
kan delta. (Fråga 9)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Ingen relevans” och 10 för ”Mycket stor relevans” ger 83 % av 
respondenterna betyg 7-10. Utbildningarnas tema får anses ha mycket stor relevans.

Kommentarer:
Av förvaltningscheferna ger 100 % betyg 7-10.
Av avdelningscheferna/samordnarna ger 90 % betyg 7-10.
Av dem som arbetat över 10 år ger 87 % betyg 7-10.
Av inspektörerna ger 79 % betyg 7-10.
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Har du kommit i kontakt med projekt som drivs av MSS? (Fråga 10)

78 % Ja
22 % Nej

Kommentarer:
Av de som arbetar i kommuner med upp till 20 000 invånare har 89 % kommit i kontakt med projekt 
som drivs av MSS. 
Av de som arbetar i mellanstora kommuner har 71 % kommit i kontakt med projekt som drivs av 
MSS.

Av de som arbetat upp till ett år har två av de fem svarade kommit i kontakt med projekt som drivs av 
MSS.
Av de som arbetat 1-5 år har 59 % kommit i kontakt med projekt som drivs av MSS.
Av de som arbetat över 10 år har 91 % kommit i kontakt med projekt som drivs av MSS.

Av inspektörerna har 76 % kommit i kontakt med projekt som drivs av MSS.
Av avdelningscheferna/samordnarna har 87 % kommit i kontakt med projekt som drivs av MSS.
Av förvaltningscheferna har 88 % kommit i kontakt med projekt som drivs av MSS.

Hur många projekt har du deltagit i? (Fråga 11)

Av dem som svarade ”ja” har

66 % deltagit i 1-3 projekt
20 % deltagit i fler än 3 projekt
14 % av de som svarade ”ja” har inte deltagit i något projekt.

Kommentarer:
För kommuner med upp till 20 000 invånare är det nästan dubbel så många, 39 % jämfört med 20 % i 
totalen, som deltagit i fler än 3 projekt. 

Av de som arbetat 5-10 år har 58 % deltagit i 1-3 projekt, 18 % i fler än 3 projekt och var fjärde sva-
rande har inte deltagit i något projekt.
Av de som arbetat över 10 år har var fjärde svarande deltagit i fler än 3 projekt.

Av inspektörerna har 67 % deltagit i 1-3 projekt, 20 % har deltagit i fler än 3 projekt och 13 % har 
inte deltagit i något projekt, som drivs av MSS.

Av avdelningscheferna/samordnarna har 60 % deltagit i 1-3 projekt, 20 % har deltagit i fler än 3 pro-
jekt och 20 % har inte deltagit i något projekt, som drivs av MSS.

Av förvaltningscheferna har sex av nio svarande deltagit i projekt som drivs av MSS. En har deltagit i 
fler än tre projekt.

Hur relevanta anser du att projekten varit för din verksamhet? (Fråga 12)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Ingen relevans” och 10 för ”Mycket stor relevans” ger 84 % av res-
pondenterna betyg 7-10. Projekten får anses ha mycket stor relevans för respondenternas verksamhet.
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Kommentarer:
För kommuner med upp till 20 000 invånare är det 90 % som ger betyget 7-10. De mellanstora 
kommunerna ligger lite under helhetsbetyget.

Av inspektörerna ger 83 % betyg 7-10.
Av avdelningscheferna/samordnarna ger 90 % betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 72 % betyg 7-10.

Hur bedömer du kvaliteten på genomförandet av projekten? (Fråga 13)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Låg” och 10 för ”Mycket stor/betydande” ger 76 % av respon-
denterna betyg 7-10. Genomförandet av projekten får anses ha god kvalitet.

Kommentarer:
Av de som arbetat 1-5 år är det 84 % som ger betyg 7-10.
Av de som arbetat 5-10 år är det 70 % som ger betyg 7-10.

Av avdelningscheferna/samordnarna ger 85 % betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 86 % betyg 7-10.

Har du kommit i kontakt med material som tagits fram av MSS? (Fråga 14)

85 % Ja
15 % Nej

Kommentarer:
För kommuner med upp till 20 000 invånare är 97 % av de svarande som kommit i kontakt med 
material som tagits fram av MSS.

Hos de som arbetar för annan organisation har 100% kommit i kontakt med material som tagits 
fram av MSS. För de stora kommunerna ligger svaret något lägre än totalen, 80 %.

Av de som arbetat upp till ett år har fyra av de fem svarande kommit i kontakt med material som 
tagits fram av MSS.

Av de som arbetat över 10 år har 81 % av de svarande kommit i kontakt med material som tagits 
fram av MSS.

Av avdelningscheferna/samordnarna har 91 % kommit i kontakt med material som tagits fram av 
MSS.

Hur relevant anser du att tema och innehåll i material som tagits fram varit för 
din verksamhet? (Fråga 15)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Ingen relevans” och 10 för ”Mycket stor relevans” ger 92 % av 
respondenterna betyg 7-10. Framtaget materials teman och innehåll får anses ha mycket stor rele-
vans.

Kommentarer:
Av de som arbetat 5-10 år ger 97 % betyg 7-10.
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Av inspektörerna ger 92 % betyg 7-10.
Av avdelningscheferna/samordnarna ger 95 % betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 86 % betyg 7-10.

Hur bedömer du kvalitet och utformning på material som tagits fram av   
MSS? (Fråga 16)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Stor förbättringspotential” och 10 för ”Mycket god kvalitet och 
utformning” ger 81 % av respondenterna betyg 7-10. Kvalitet och tema på framtaget material får anses 
ha en mycket god kvalitet.

Kommentarer:
Mellanstora kommuner ligger lite högre, 89 % ger betyg 7-10. Hos dem som arbetar för annan organi-
sation än kommun ligger betyget lägre, 71 % ger betyg 7-10.

Av förvaltningscheferna ger 86 % betyg 7-10.

Effekter för mitt arbete

Handlägger du ärenden? (Fråga 17)

121 av respondenterna anger att de handlägger ärenden. Det är 74 % av respondenterna. Svaren i frå-
gorna 18-21 hänför sig enbart till respondenter som svarat att de handlägger ärenden.

Kommentarer:
I kommunerna är det en högra andel av de svarande som handlägger ärenden. Hos dem som arbetar för 
annan organisation är det 57 % som handlägger ärenden.

Av inspektörerna är det 97 % som handlägger ärenden.
Av avdelningschefer/samordnare är det 62 % som handlägger ärenden.
Hälften av de svarande förvaltningscheferna handlägger ärenden.

Vilka effekter anser du att Miljösamverkan Skåne har för din funktion och    
utövande av ditt arbete beträffande tillsynsarbetet? (Fråga 18)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Inga effekter” och 10 för ”betydande effekter” ger 64 % av respon-
denterna betyg 7-10. 

Kommentarer:
I kommuner med upp till 20 000 invånare ger 78 % betyg 7-10. I kommunerna med över 50 000 
invånare ger 51 % betyg 7-10. 

Av de som arbetar för annan organisation ger 100% betyg 7-10. 
Av de fem som arbetat upp till ett år fördelar sig svaren jämnt mellan betyg 2 och 9.
Av dem som arbetat 5-10 år ger 56 % betyg 7-10.
Av dem som arbetat över 10 år ger 70 % betyg 7-10. 

Av avdelningschefer/samordnare ger 77 % betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 100 % betyg 7-10.
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Vilka effekter anser du att Miljösamverkan Skåne har för din funktion och   
utövande av ditt arbete beträffande det miljömålsstyrda tillsynsarbetet?   
(Fråga  19)

På denna fråga är det en stor spridning på svaren från kommunerna. På en skala från 1-10 där 1 står 
för ”Inga effekter” och 10 för ”Betydande effekter” ger 33 % av respondenterna betyg 7-10, 18 % 
ger betyget 6, 17 % ger betyget 5, 11 % ger betyget 3 och 8 % ger betyget 1. 

Hos de som arbetar för annan organisation ger 100% betyg 7-10.
Av de som arbetat 1-5 och 5-10 år fördelar sig svaren relativt jämnt mellan betyg 1 och 9. 
Av de som arbetat över 10 år ger 40 % betyg 7-10.
Av avdelningschefer/samordnare ger 62 % betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 25 % betyg 7-10.

Vilka effekter anser du att Miljösamverkan Skåne har för din funktion och   
utövande av ditt arbete beträffande kompetensutveckling? (Fråga 20)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Inga effekter” och 10 för ”Betydande effekter” ger 79 % av 
respondenterna betyg 7-10. 

Kommentarer:
Hos de som arbetar för annan organisation ger 100% betyg 7-10. 
Av de fem som arbetat upp till ett år fördelar sig svaren jämnt mellan betyg 2 och 8.
Av de som arbetat 5-10 år ger 83 % betyg 7-10.
Av de som arbetat över 10 år ger 81 % betyg 7-10.
Av avdelningschefer/samordnare ger 85 % betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 100 % betyg 7-10.

Vilka effekter anser du att Miljösamverkan Skåne har för din funktion och   
utövande av ditt arbete beträffande samverkan med kollegor i andra   
kommuner (Fråga 21)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Inga effekter” och 10 för ”Betydande effekter” ger 72 % av 
respondenterna betyg 7-10. 

Kommentarer:
I de mellanstora kommunerna ger 66 % betyg 7-10. I de stora kommunerna ger 76 % betyg 7-10. 
Av de som arbetat över 10 år ger 79 % betyg 7-10.
Av de som arbetar för annan organisation ger 100 % betyg 7-10. 
Av avdelningschefer/samordnare ger 100 % betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 25 % betyg 7-10. 

Vilka effekter anser du att Miljösamverkan Skåne har för din funktion och   
utövande av ditt arbete beträffande ökad rättssäkerhet? (Fråga 22)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Inga effekter” och 10 för ”Betydande effekter” ger 70 % av 
respondenterna betyg 7-10. 
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Kommentarer:
Av de fem som arbetat upp till ett år fördelar sig svaren jämnt mellan betyg 4 och 9.
Av de som arbetat över 10 år ger 76 % betyg 7-10.
Av avdelningschefer/samordnare ger 92 % betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 50 % betyg 7-10. (4 svarande)

Vilka effekter anser du att Miljösamverkan Skåne har för din funktion och   
utövande av ditt arbete beträffande ökad effektivitet i det dagliga 
arbetet? (Fråga 23)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Inga effekter” och 10 för ”Betydande effekter” ger 59 % av 
respondenterna betyg 7-10. 

Kommentarer:
Av de som arbetat 1-5 år ger 46 % av de svarande betyg 7-10. 
Av de som arbetat över 10 år ger 67 % betyg 7-10. 

Av avdelningschefer/samordnare ger 85 % betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 50 % betyg 7-10. 

Vilka övriga effekter har Miljösamverkan Skåne för min funktion och 
utövandet av mitt arbete? (Fråga 24)

Denna öppna fråga i enkätundersökningen har besvarats av 93 personer. Svaren ger en stor bredd.
Av det effekter som lyfts fram ofta märks:
•  Samsyn i bedömningar och tolkningar.
•  Samverkan mellan Länsstyrelsen och kommunerna, mellan kommunerna och mellan kolle- 

 gor i olika organisation. Nätverksfunktionen.
•  Kompetenshöjning.
•  Arbetsglädje.

Intressanta, enstaka kommentarer är t ex:
•  Ger legitimitet för stöd från politiken att genomföra projekt och tillsyn.
•  Omvärldsbevakning.

Ledning och styrning

Känner du till den process som används för att bestämma inriktningen av 
Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan? (Fråga 25)

52 % Nej
48 % Ja

Kommentarer:
I kommuner med upp till 20 000 invånare svarade 68 % nej och 31 % ja.
Av de fem som arbetat upp till ett år svarar alla ”nej”.
Av de som arbetat 1-5 år svarar 88 % ”nej” och 12 % ”ja”.
Av de som arbetat över 10 år svarar 32 % ”nej” och 68 % ”ja”.

Av inspektörerna svarar 64 % ”nej” och 36 % ”ja”.
Av avdelningschefer/samordnare svarar 5 % ”nej” och 95 % ”ja”. 
Av förvaltningscheferna svarar 12 % ”nej” och 88 % ”ja”.
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De som har svarat ”ja” har fått följdfrågan:

Hur väl tycker du processen fungerar? (Fråga 26)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Stor förbättringspotential” och 10 för ”Mycket väl” ger 72 % av res-
pondenterna betyg 7-10. 

Kommentarer:
Av avdelningschefer/samordnare ger 78 % betyg 7-10.

Känner du till den process som används för att rekrytera medlemmar till
styr- respektive projektledningsgrupp inom Miljösamverkan Skåne?
(Fråga 27)
 
65 %             Nej
35 %             Ja

Kommentarer:
I kommuner med upp till 20 000 invånare svarade 71 % nej och 29 % ja.

Av de fem som arbetat upp till ett år svarar alla ”nej”.
Av de som arbetat 1-5 år svarar 88 % ”nej” och 12 % ”ja”.
Av de som arbetat 5-10 år svarar 70 % ”nej” och 30 % ”ja”.
Av de som arbetat över 10 år svarar 50 % ”nej” och 50 % ”ja”.
Av inspektörerna svarar 79 % ”nej” och 21 % ”ja”.
Av avdelningschefer/samordnare svarar 16 % ”nej” och 84 % ”ja”.
Av förvaltningscheferna svarar 12 % ”nej” och 88 % ”ja”.

De som har svarat ”ja” har fått följdfrågan:

Hur väl tycker du rekryteringsprocessen fungerar? (Fråga 28)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Stor förbättringspotential” och 10 för ”Mycket väl” ger 61 % av res-
pondenterna betyg 7-10. 

Kommentarer:
I kommuner med upp till 20 000 invånare ger 33 % betyg 8-10 och 44 % betyg 7-10.

Av de som arbetat 5-10 år ger 46 % betyg 8-10 och 55 % betyg 7-10.
Av de som arbetat över 10 år ger 57 % betyg 8-10 och 60 % betyg 7-10.
Av inspektörerna ger 53 % betyg 7-10.
Av avdelningschefer/samordnare ger 75 % betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 57 % betyg 7-10. 

Miljöstrategisk inriktning

Känner du till att Miljösamverkan Skåne har beslutat att även ha en miljöstrategisk 
inriktning? (Fråga 29)
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75 % Nej
25 % Ja
Kommentarer:
Av de fem som arbetat upp till ett år svarar alla ”nej”.
Av dem som arbetat 1-5 år svarar 96 % ”nej” och 4 % ”ja”.
Av dem som arbetat över 10 år svarar 62 % ”nej” och 38 % ”ja”.

Av inspektörerna svarar 90 % ”nej” och 10 % ”ja”.
Av avdelningschefer/samordnare svarar 21 % ”nej” och 79 % ”ja”.
Av förvaltningscheferna svarar 12 % ”nej” och 88 % ”ja”.

De som har svarat ”ja” har fått följdfrågan:

Vad anser du att den innebär? (Fråga 30)

Denna öppna fråga har besvarats av 29 personer.

Utökning av organisationen med en 50-procentig projektledartjänst

På vilket sätt märker du generellt att organisationen förstärkts med en projektledare 
på 50-procent? (Fråga 31)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Ingen förändring” och 10 för ”Betydande förändring” ger 54 % av 
respondenterna betyg 7-10. 

Kommentarer:
Av de fem som arbetat upp till ett år fördelar sig svaren jämnt mellan betyg 1 och 8.
Av de som arbetat 1-5 år ger 42 % av de svarande betyg 7-10.
Av de som arbetat 5-10 år och de som arbetat över 10 år ger 59 % av de svarande betyg 7-10.
Av inspektörerna ger 48 % betyg 7-10. 
Av avdelningschefer ger 73 % betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 75 % betyg 7-10. 

På vilket sätt märker du i projekten att organisationen förstärkts med en 
projektledare på 50-procent? (Fråga 32)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Ingen förändring” och 10 för ”Betydande förändring” ger 52 % av 
respondenterna betyg 7-10. 

Kommentarer:
Av de fem som arbetat upp till ett år fördelar sig svaren jämnt mellan betyg 1 och 8.
Av de som arbetat 1-5 år ger 37 % av de svarande betyg 7-10.
Av de som arbetat 5-10 år ger 48 % av de svarande betyg 7-10.
Av de som arbetat över 10 år ger 63 % av de svarande betyg 7-10.
Av inspektörerna ger 47 % betyg 7-10.
Av avdelningschefer/samordnare ger 68 % betyg 7-10.

På vilket sätt märker du i utbildningarna att organisationen förstärkts med en 
projektledare på 50-procent? (Fråga 33)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Ingen förändring” och 10 för ”Betydande förändring” ger 54 % av 
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respondenterna betyg 7-10. 

Kommentarer:
Av de fem som arbetat upp till ett år fördelar sig svaren jämnt mellan betyg 1 och 8.
Av de som arbetat 1-5 år ger 42 % av de svarande betyg 7-10.
Av de som arbetat 5-10 år ger 57 % av de svarande betyg 7-10.
Av de som arbetat över 10 år ger 60 % av de svarande betyg 7-10.

Av inspektörerna ger 49 % betyg 7-10.
Av avdelningschefer/samordnare ger 69 % betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 75 % betyg 7-10. 

På vilket sätt märker du i vägledningsmaterialet att organisationen förstärkts med en 
projektledare på 50-procent? (Fråga 34)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Ingen förändring” och 10 för ”Betydande förändring” 48 % av res-
pondenterna betyg 7-10. 

Kommentarer:
Av de fem som arbetat upp till ett år fördelar sig svaren jämnt mellan betyg 1 och 8.
Av de som arbetat 1-5 år ger 28 % av de svarande betyg 7-10.
Av de som arbetat över 10 år ger 56 % av de svarande betyg 7-10.
Av inspektörerna ger 44 % betyg 7-10.
Av avdelningschefer/samordnare ger 63 % betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 75 % betyg 7-10. 

Tillgänglighet och kommunikation

Brukar du använda Miljösamverkan Skånes hemsida? (Fråga 35)

60 %             Nej
40 %             Ja

Kommentarer:
Av de fem som arbetat upp till ett år svarar samtliga ”nej”.
Av de som arbetat 1-5 år svarar 83 % ”nej” och 17 % ”ja”.
Av de som arbetat över 10 år svarar 47 % ”nej” och 53 % ”ja”.
Av inspektörerna svarar 65 % ”nej” och 35 % ”ja”.
Av förvaltningscheferna svarar 50 % ”nej” och 50 % ”ja”.

De som har svarat ”ja” har fått följdfrågan:

Hur relevant och användarvänlig anser du att hemsidan är? (Fråga 36)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Inte alls relevant och användarvänlig” och 10 för ”Mycket relevant 
och användarvänlig” ger 52 % av respondenterna betyg 7-10. 

Kommentarer:
Av de som arbetat 5-10 år ger 64 % av de svarande betyg 7-10.
Av de som arbetat över 10 år ger 47 % av de svarande betyg 7-10.
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Av avdelningschefer/samordnare ger 45 % betyg 7-10. 
Av förvaltningscheferna ger 75 % betyg 7-10. 

Effekter för din organisation i stort

Inom vilka områden har Miljösamverkan Skåne påverkat samsynen? (Fråga 37)

Det har inkommit 120 svar på denna öppna fråga.

Vilka effekter anser du att Miljösamverkan Skåne har för din organisation i stort?
(Fråga 38)

Det har inkommit 119 svar på denna öppna fråga.

Hur har arbetet med Miljösamverkan Skåne påverkat samarbetet mellan 
kommunerna i Skåne? (Fråga 39)

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Inte alls” och 10 för ”På ett betydande sätt ” ger 75 % av responden-
terna betyg 7-10. 

Kommentarer:
Av de som arbetat 1-5 år ger 67 % av de svarande betyg 7-10.
Av de som arbetat över 10 år ger 82 % av de svarande betyg 7-10.
Av inspektörerna ger 69 % betyg 7-10.
Av avdelningschefer/samordnare ger 100 % betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 88 % betyg 7-10. 

Hur har arbetet med Miljösamverkan Skåne påverkat samarbetet mellan 
kommunerna och Länsstyrelsen? (Fråga 40) 

På en skala från 1-10 där 1 står för ”Inte alls” och 10 för ”På ett betydande sätt ” ger 46 % av responden-
terna betyg 7-10. 

Kommentarer:
Av dem som arbetat 5-10 år ger 27 % av de svarande betyg 7-10.
Av dem som arbetat över 10 år ger 53 % av de svarande betyg 7-10. 
Av inspektörerna ger 37 % betyg 7-10.
Av avdelningschefer/samordnare ger 73 % betyg 7-10.
Av förvaltningscheferna ger 50 % betyg 7-10. 

Övriga synpunkter (Fråga 41)

Det har inkommit 58 övriga synpunkter. 
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20. Konsultens reflektioner

Det som framkommit i utvärderingen och denna rapport talar för sig själv. Det är en verksamhet som del-
tagande organisationer är mycket nöjda med, det är en tydlig rekommendation att bibehålla den utökade 
organisation då det redan nu märks vilken tydlig, positiv skillnad den gör och det finns ett antal konkreta 
utvecklingsförslag för verksamheten i rapporten. Engagemanget i och den positiva atmosfären runt Miljö-
samverkan är tydligt märkbar. Att det är en väl fungerande verksamhet har också märkts i detta uppdrag 
som flutit på helt enligt plan. En undran är varför Elin och Göran har titeln projektledare. Projekt per de-
finition har ett start- och ett stoppdatum och Miljösamverkan Skåne har jag uppfattat som en verksamhet 
som inte har ett bestämt stoppdatum. Jag föreslår att man byter titlar för både projektledare och styrgrupp 
då de skickar signalen att det här är ett tidsbegränsat uppdrag med definierat slut. Verksamhetsledare eller 
liknande titel vore mer rättvisande.

Miljösamverkan Skåne är en verksamhet som fyller en viktig funktion. Jag önskar lycka till med den
fortsatta verksamheten.

Visby, den 27 april 2017

Jörgen Wessman
VD, Gotlandsakademin 

Bilagor: 
1 Enkätfrågorna
2 Frågeställningar i fokusgrupperna 
3 Svaren i enkätundersökningen
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Bilaga 1



Utvärdering av Miljösamverkan Skåne

 



Utvärdering av Miljösamverkan Skåne

Enkäten skickas till tjänstepersoner och handläggare på 
miljöförvaltningarna/miljöförbunden, Länsstyrelsen Skåne och Arbets- och 
miljömedicin vid Region Skåne. Enkäten är helt anonym. Dessutom kommer det 
att arrangeras ett antal diskussioner i fokusgrupper i mars.
Utvärderingen ska genomföras för att erhålla ett underlag vilket kan användas för 
att fatta beslut om Miljösamverkan Skånes fortsättning och utveckling. 

I utvärderingen ska arbetssättet och organisationen granskas och slutrapporten 
ska ge förslag på eventuella förbättrande åtgärder och utvecklingsförslag. 
Utvärderingen ska också mäta effekten av att organisationen har utökats med en 
50-procentlig projektledartjänst f o m 1 januari 2016. Hela utvärderingen 
beräknas vara färdig i juni 2017.
  

Det övergripande målet med Miljösamverkan Skåne är:
• Samverkan och utveckling kring frågor rörande livsmedel, miljö och hälsa

Övriga mål med Miljösamverkan Skåne är att
• genom stöd till i första hand myndighetsutövning stärka kommunernas 
möjlighet att hålla en hög kvalitet på sin kontroll och tillsyn inom livsmedel, miljö- 
och hälsoskyddsområdena

• genom samverkan och gemensamma kontroll- och tillsynskampanjer bidra 
till att effekten av tillsynen blir större i Skåne 

• lyfta upp aktuella och viktiga frågor, till exempel i form av utbildningar eller 
projekt för att underlätta planering och prioritering för tillsynsmyndigheter i Skåne

• bidra till samsyn i kontroll-och tillsynsarbetet vilket medför större 
förtroende och högre trovärdighet – en större rättssäkerhet uppnås

Miljösamverkan Skånes arbete ska ha en miljöstrategisk inriktning vilket innebär 
att 
• operativ tillsyn ska ske med utgångspunkt från viktiga miljökvalitetsmål för 
Skåne

• förutom operativ tillsyn ska alternativa informationskanaler inkluderas, för 
att även rikta sig till andra grupper än verksamhetsutövare som är viktiga att nå

• inbegripa problemområden- och företeelser som kräver samverkan inom 
såväl som mellan kommuner och länsstyrelser för att skapa synergier mellan 
tillsyn och det strategiska arbetet. 

Allmänt

Din kommuns/miljöförbunds storlek

Markera i rullistan.

 10 000 - 20 000 invånare
 20 000 - 50 000 invånare
 över 50 000 invånare
 Arbetar inom annan organisation än kommun



Antal år inom yrket

 Upp till 1 år
 1-5 år
 5-10 år
 Över 10 år

Funktion

 Förvaltningschef
 Avdelningschef/Samordnare
 Inspektör/Handläggare

Vilket område arbetar du huvudsakligen med?

 Miljöskydd/Miljöövervakning
 Hälsoskydd
 Livsmedel
 Natur
 Miljöstrategiskt arbete
 Övrigt

Miljösamverkan Skånes verksamhet

Har du kommit i kontakt med utbildningar som arrangeras av 
Miljösamverkan Skåne?

 Ja - ge din bedömning i följande frågor
 Nej

Hur många utbildningar har du deltagit i?

 0
 1-3
 Fler än 3

Relevant tema för utbildningar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inge
n 
rele
vans

          Mycket 
stor 
relevan
s

Anledning till bedömning (Måste besvaras)
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Kvalitet på utbildningar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Låg           Mycket 

stor/be



tydand
e

Anledning till bedömning (Måste besvaras)
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

En prisnivå som gör att många från samma organisation kan delta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inge
n 
rele
vans

          Mycket 
stor 
relevan
s

Anledning till bedömning
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Har du kommit i kontakt med projekt som drivs av Miljösamverkan Skåne?

 Ja - ge din bedömning i följande frågor
 Nej

Hur många projekt har du deltagit i?

 0
 1-3
 Fler än 3

Relevanta projekt för din verksamhet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inge
n 
rele
vans

          Mycket 
stor 
relevan
s

Anledning till bedömning (Måste besvaras)
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Kvalitet på genomförandet av projekten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Låg           Mycket 

stor/be
tydand
e



Anledning till bedömning (Måste besvaras)
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Har du kommit i kontakt med material som tagits fram av Miljösamverkan 
Skåne?

 Ja - ge din bedömning i följande frågor
 Nej

Relevant tema och innehåll för din verksamhet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inge
n 
rele
vans

          Mycket 
stor 
relevan
s

Anledning till bedömning (Måste besvaras)
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Kvalitet och utformning

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stor 
förb
ättri
ngsp
oten
tial

          Mycket 
god 
kvalitet 
och 
utform
ning

Anledning till bedömning (Måste besvaras)
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Effekter för mitt arbetsområde

Handlägger du ärenden?

Handläggare, inspektörer, samordnare samt chefer som handlägger ärenden.

 Ja
 Nej

Vilka effekter anser du att Miljösamverkan Skåne har för din funktion och 
utövande av ditt arbete beträffande:



Efekter av - Tillsynsarbetet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inga           Betyda

nde

Anledning till bedömning (Måste besvaras)
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Effekter av - Det miljömålsstyrda tillsynsarbetet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inga           Betyda

nde

Anledning till bedömning (Måste besvaras)
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Effekter av - Kompetensutveckling

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inga           Betyda

nde

Anledning till bedömning (Måste besvaras)
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Effekter av - Samverkan med kollegor i andra kommuner

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inga           Betyda

nde

Anledning till bedömning (Måste besvaras)
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Effekter av - Ökad rättssäkerhet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inga           Betyda

nde



Anledning till bedömning (Måste besvaras)
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Effektivare arbete i det dagliga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inga           Betyda

nde

Anledning till bedömning (Måste besvaras)
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Vilka övriga effekter har Miljösamverkan Skåne för min funktion och 
utövandet av mitt arbete?

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Ledning och styrning

Känner du till den process som används för att bestämma inriktningen av 
Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan?

 Ja
 Nej

Hur väl tycker du processen fungerar?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stor 
förb
ättri
ngsp
oten
tial

          Mycket 
väl

Känner du till den process som används för att rekrytera medlemmar till 
styr- respektive projektledningsgrupp inom Miljösamverkan Skåne?

 Ja
 Nej

Hur väl tycker du rekryteringsprocessen fungerar?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stor 
förb
ättri

          Mycket 
väl



ngsp
oten
tial

Miljöstrategisk inriktning

Känner du till att Miljösamverkan Skåne har beslutat att även ha en 
miljöstrategisk inriktning?

 Ja
 Nej

Vad anser du att den innebär?

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Utökning av organisationen med en 50-procentig projektledartjänst

På vilket sätt märker du att organisationen förstärkts med en 
projektledare på 50-procent:

Generellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inge
n 
förä
ndri
ng

          Betyda
nde 
förändr
ing

I projekten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inge
n 
förä
ndri
ng

          Betyda
nde 
förändr
ing

I utbildningarna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inge
n 
förä
ndri
ng

          Betyda
nde 
förändr
ing

Vägledningsmaterial

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inge
n 
förä

          Betyda
nde 
förändr



ndri
ng

ing

Tillgänglighet och kommunikation

Brukar du använda Miljösamverkan Skånes hemsida?

 Ja
 Nej

Hur relevant och användarvänlig anser du att hemsidan är?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inte 
alls 
rele
vant 
och 
anv
änd
arvä
nlig

          Mycket 
relevan
t och 
använd
arvänli
g

Effekter för din organisation i stort

Inom vilka områden har Miljösamverkan Skåne påverkat samsynen?

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Vilka effekter anser du att Miljösamverkan Skåne har för din organisation i 
stort?

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Hur har arbetet med Miljösamverkan Skåne påverkat samarbetet mellan:

Kommunerna i Skåne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inte 
alls

          På ett 
betyda
nde 
sätt

Kommunerna  och länsstyrelsen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inte 
alls

          På ett 
betyda
nde 
sätt



Övrigt

Övriga synpunkter

Vilka övriga synpunkter har du på Miljösamverkan Skåne och utökningen av 
organisationen med ytterligare en 50-procentlig projektledartjänst? Här får du 
gärna också ge förslag på förbättringar av verksamhet, projekt, utbildningar, 
material, hemsida, övrig kommunikation med mera!

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Utvärdering	av	Miljösamverkan	Skåne	
	

Fokusgrupper	mars	2017	
	
	

1. Vad	tycker	du	har	varit	fördelar	respektive	nackdelar	med	
Miljösamverkan	Skåne	under	de	gångna	åren?	
	
	

	
	
	
	

2. Vilka	effekter	har	det	haft	att	MSS	utökats	med	0,5	tjänst?	
	 	
	
	
	

	
	
	

3. Vilka	önskemål,	förslag	och	behov	har	du	inför	en	fortsättning	av	
Miljösamverkan	Skåne?	
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Bilaga 3



Miljösamverkan Skåne Utvärdering 2017

Standardrapport



Procent Antal

10 000 - 20 000 invånare 25,9% 43

20 000 - 50 000 invånare 27,1% 45

över 50 000 invånare 41,6% 69

Arbetar inom annan organisation än kommun 5,4% 9

Svarande 166



Procent Antal

Upp till 1 år 3% 5

1-5 år 18,9% 31

5-10 år 30,5% 50

Över 10 år 47,6% 78

Svarande 164



Procent Antal

Förvaltningschef 5,5% 9

Avdelningschef/Samordnare 16% 26

Inspektör/Handläggare 78,5% 128

Svarande 163



Procent Antal

Miljöskydd/Miljöövervakning 48,5% 79

Hälsoskydd 12,9% 21

Livsmedel 22,1% 36

Natur 2,5% 4

Miljöstrategiskt arbete 4,3% 7

Övrigt 9,8% 16

Svarande 163



Procent Antal

Ja - ge din bedömning i följande frågor 87,3% 138

Nej 12,7% 20

Svarande 158



Procent Antal

0 4,4% 6

1-3 50% 68

Fler än 3 45,6% 62

Svarande 136



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svaran
de

Ingen 
releva

ns - 
Mycke
t stor 
releva

ns

0% 0% 0,8% 1,5% 5,4% 3,8% 11,5% 30% 22,3% 24,6% 130

Totalt 130



Anledning till bedömning (Måste besvaras)

*
.
.
Aktuella frågor. Bra att inte behöva åka till Stockholm.
Alltid aktuella ämnen.
angående dricksvatten: detta temat är absolut relevant för att höja kunskap, samt ge samsyn
Ansåg mig kunna det innan
Att vi inspektörer får vara med och välja ut (prioritera) Miljösamverkans arbete gör att det ofta blir väldigt 
relevanta utbildningar.
Bemötande är alltid en aktuell fråga.
Bra arrangemang!
Bra utbildningar
De flesta teman har handlat om saker som vi jobbar eller bör jobba med.
den utbildningen jag gick var mkt bra, men utbudet kunde vara större
Det har varit aktuella tema där min förvaltning har kunna få mer eller bredare information eller där vi som 
större förvaltning kunna bidra med vår kunskap eller det som vi har gjort i det aktuella temat
Det har varit utbildningar kring tillsynsområden där det behövs mer samsyn eller tillsynsvägledning, eller 
utbildningar gällande arbetssätt och rättssäkerhet. Överlag har det varit relevanta teman, men ibland har 
det funnits lite förbättringspotential gällande svårighetsgrad eller vilken konkret nytta informationen har 
för arbetet.
Det har varit utbildningar som berört ämnen som vi haft behov av att fortbilda oss i.
Det är vad jag tror lägger inte märke till vem som håller i vilken kurs.
Ett brett spektrum av utbildningar har gjort att det alltid funnits något som passat.
Förstår faktiskt inte frågan. Önskar själv vilka utbildningar jag vill gå på. Går på de som är relevanta för det 
jag jobbar med.
Generella utbildningar för tillsyn i stort, ej inriktat på speciell bransch.
Har varit inom områden som varit aktuella.
Inomhusmiljö kurs direkt relaterat till hälsoskydd.
Jag har deltagit i de utbildningar som jag har haft behov utav så för mig har utbildningarna varit relevanta.
Jag väljer de utbildningar som är relevanta för mig
Kan inte komma ihåg vilka utbildningar jag gått genom åren som varit i miljösamverkan Skånes regi.
Kommer inte ihåg vilka av de kurser jag gått genom åren som varit i Miljösamverkan Skånes regi.
Kommunikationsutbildning, den var bra men hade gärna velat ha mer utbildning inom skriftlig 
kommunikation också.
Konkret, ämnen som ligger nära vårt dagliga arbete.
Koppling till aktuella projekt eller ämnen
koppling till VP
Kosttillskott. Utbildningen anordnades i samband med ett projekt
Lyssnar på kommunernas önskemål
Nu senast dagvatten, ett mycket aktuellt ämne
Något osäker på vad det syftas på, men de utbildningar som varit av intresse och som jag hoppas på att få 
se mer av har haft relevanta teman för aktuellt område.
Ofta områden där det underlag behövs tas fram för en bra samsyn
Olika relevans för olika medarbetare o för olika kommuner
projektledning- mkt proffsig kurs
Relevansen är enligt mig mer kopplad till vilken erfarenhet jag har inom ett visst område eller inom yrket. 
För mig som jobbat ett tag känns många av ämnena som något jag redan har koll på, men för någon som 
är ny är det jättebra med denna typ av utbildningar.

Relevanta kurser för mig
Stor relevans då det anordnas utbildningar efter t.ex. förändringar i lagstiftningen.
Strandskydd och dagvatten är frågor som behöver diskuteras
Sådant jag behöver veta i mitt jobb.



Teman anknyter väl till våra arbetsuppgifter och är oftast speciellt anpassade för yrkeskåren.
Teman inom arbetsområdet.
Temat har följt våra önskemål
Temat har varit relevant
Tycker det har varit relevant tema utifrån behov
Utbildningarna berörde ämnen som är av relevans för mitt yrke
Utbildningarna brukar vara intressanta och bra.
Utbildningarna föregås alltid av intressekoll/enkäter och projektledaren är duktig på att hitta bra och 
relevanta föreläsare.
Utbildningarna har tagit upp aktuella frågor och anlitat kunniga föreläsare
Utbildningarna har varit till stor hjälp i det dagliga arbetet i tillsynen.
Utbildningarna knyter an till olika projekt eller frågor som är aktuella.
Utbildningarna utgår från verksamhetsplaneringen inom MSS och den är väl förankrad hos kommunerna.
Utbildningarna är framtagna efter behovet som finns
Utbildningarna är oftast utifrån vad som efterfrågas.
Utbildningen om dagvatten, den följdes aldrig riktigt upp med uppföljningsprojektet som jag tror var 
tanken.
Utbildningen var helt inriktad mot sakområde
Väljer kurser efter ens egna arbetsuppgifter.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svarand
e

Låg - 
Myck

et 
stor/
bety

dand
e

0% 0% 0% 1,6% 6,3% 7% 23,4% 31,3% 25% 5,5% 128

Totalt 128



Anledning till bedömning (Måste besvaras)

.

.
Bra
Bra
Bra föreläsare och bra planering
Bra kurs
Bra spridning på föreläsning och goda exempel
Bra träffar med möjlighet att mingla  med kollegor.
Bra övningar, exempel och kunnig utbildare.
Bra, en del övningar var mindre bra.
Bra, men inriktningen hade inte riktigt gått ut på förvaltningen så kanske att vi var "fel" personer som 
deltog.
Brukar alltid vara av hög kvalitet. Ibland brister det dock något i praktiska saker som upplägget (schemat) 
och att man inte får fram just det som man har haft för avsikt att få fram i utbildningen.
Brukar vara bra, men ibland skulle man behöva ha kontrollerat i förväg så att föreläsarna pratar om det 
som man vill att de pratar om.
De flesta utbildarna har haft bra kompetens.
De kurser jag har gått har varit inriktade på sådant som berörs i mitt arbete
De utbildningar som jag varit på har det för det allra mesta alla delar av utbilningen innehållet delar som 
varit relevanta och det har varit duktiga föreläsare. Lokaler och mat har också varit bra.
Det beror på vilka föreläsarna har varit.
Effektiv tillsyn, kurserna var bra.
Erfarna och duktiga utbildare
Generellt bra
Har genom åren varit väldigt varierande beroende på t ex föreläsare/utbildare.
Har inte deltagit, men efter de "rykten" man hört via kollegor så är de mkt bra.
har överlag varit mycket välarrangerat o bra
Helt ok.
Hög kompetens när det gäller de personer som höll i utbildningen
Inte deltagit i utbildning inom mitt nuvarande arbetsområde. Baserar mitt svar på tidigare erfarenheter.
Intressanta frågeställningar och duktiga deltagare
Jag har nog bara varit på en utbildning, den gällde schaktmassor och var av god kvalitet.
Jag tror ändå kvaliteten har varit bra, annars hade jag nog kommit ihåg det.
kunniga föreläsare
Kunniga föreläsare.
Kunniga föreläsare.
Kvalificerade föreläsa varvat med workshop.
Kvaliten var bra, dock väldigt kort hade behövts mer tid.
Kvaliteten har varierat men överlag nöjd
Kvaliteten på utbildningarna har varit mycket bra och till stor hjälp i arbetet.
Kvaliteten är hög då det finns stor kunskap på området av de som anordnar utbildningarna.
Miljöinspektörer är en krävande yrkeskår och därav tycker jag att kvalitén har anpassats efter det.
motsvarade förväntningarna
Många gånger diskuteras problem inom ett specifikt tillsynsområde men sällan finns det förslag på att 
hantera det. Medan underlaget på det stora hela ger bra inblick i tillsynsområdet
Ofta bra utbildningar, men det kan variera.
Ofta styrda av kollegor som vet vad som är viktigt
Oftast för grundläggande. Behövs innehåll för oss med + 10 år i bakfickan också.
Oftast hög kvalitet. Ibland föreläsare som har för teoretisk inriktning eller har lagt sig på fel kunskapsnivå 
för flertalet mottagare.
Ok
Ok
Relevant för mig i min roll som inspektör.



samma som föregående
se föregående kommentar, men jag tror ändå kurserna har varit bra.
skiftande
Utbildning, samsynsträff  om dricksvatten: Bra kvalitet
utbildningarna har varit bra.
Utbildningarnas kvalitet har varierat väldigt mycket innehållsmässigt
Utbildningsdagar har oftast skiftande kvalitet - eller så är man inte intresserad av allt. Men det är normalt 
och förväntat
Utförs ofta i anslutning till projekt där en projektgrupp gjort ett bra underlag som presenteras vid 
utbildningarna, och/eller har bjudit in experter som kan hjälpa till att reda ut våra frågetecken.
Varierande
Varierande men ofta hög kvalitet.
Vet ej
Väl strukturerade med bra innehåll.
Över lag väldigt bra kvalité på föreläsare.
Överlag god



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svaran
de

Ingen 
releva

ns - 
Mycke
t stor 
releva

ns

3,3% 0,8% 0% 0,8% 3,3% 8,9% 5,7% 26% 21,1% 30,1% 123

Totalt 123



Anledning till bedömning

Alltid lågt pris
Att behöva välja mellan flera olika kurser och inte kunna gå på alla för att de är för dyra är inte bra
Billigt. Framför allt om alternativet är Stockholmsutbildning
Bra nivå
Bra om alla som jobbar med frågorna har möjlighet att gå utbildningarna.
Bra pris för utbildningarna och korta resvägar
Det är inte alltid lätt att förmedla vad man lärt sig på en utbildning så då kan det ge mer om flera går 
samma utbildning.
Det är viktigt att nå ut till så många som möjligt
Eftersom avgiften varit låg så har många kunnat delta i utbildningarna
Förmånliga priser.
Har en generös chef som anser att utbildning är viktigt.
Har inte ansvar för ekonomi
helt ok
I en liten kommun som den jag arbetar i så kan vi vara några stycken som arbetar med samma inriktning 
för att annars skulle det vara sårbart vid semester och sjukdom. Då är det bra om fler kan gå en utbildning.
I jämförelse med kursutbud som vi har tillgång till på nätet så verkar det som om prisnivån är låg
Inte för påkostade, mer fokus på innehåll.
Ja, det är inte dyrt
Jag gör inte den bedömningen, det gör chefen.
Jag tycker det är positivt om flera på kontoret kan gå en utbildning. Det är lättare att diskutera 
frågan/ämnet sedan på kontoret och göra något bra utav utbildningen.
jo det är väl bra
Kommer inte ihåg vad utbildningen kostade men har för mig att kostnaden var rimlig för två dagar
Mkt bra med ett fast pris men inte avgörande för deltagande
När det varit utbildningar som MSS har anordnat har priset aldrig varit ett hinder för att någon ska få åka 
på den.
Ofta stort värde att kunna åka två från samma organisation. Underlättar när man ska omsätta sina nyvunna 
färdigheter i praktiken.
Ofta väldigt prisvärda!
ok
Priserna är förhållandevis låga vilket möjliggör deltagande från flera personer inom samma organisation
prisvärda
Prisvärt.
Vet ej
Vet ej om kurserna har kostat något och i så fall hur mycket.
Vet ej vad kurserna kostat
vet inte
Vi går ofta ppå MSS utbildningar då de är prisvärda. Det är dyrt att åka på utbildningar i Stoockholm, resa, 
övernattning och färdtidsersättning
Viktigt att alla får chans att fortbilda sig inom de områden som berör alla.
Viktigt att så många som möjligt kan delta



Procent Antal

Ja - ge din bedömning i följande frågor 78,5% 113

Nej 21,5% 31

Svarande 144



Procent Antal

0 14,2% 16

1-3 66,4% 75

Fler än 3 19,5% 22

Svarande 113



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svaran
de

Ingen 
releva

ns - 
Mycke
t stor 
releva

ns

0% 1,8% 4,5% 0% 5,4% 4,5% 9,8% 25,9% 22,3% 25,9% 112

Totalt 112



Anledning till bedömning (Måste besvaras)

*
Alltid en aktuell fråga
Beslut om projekt föregås alltid av enkäter och intressekoll.
Blir en tillsynsvägledning/ samordning mellan kommunerna
bra tema
De flesta projekten har inte varit relevanta för min verksamhet, men väl för mina kollegor
De flesta projekten är mkt relevanta även om man sedan inte alltid kan delta i allt.
De projekt som har tagits fram har kommunerna själv röstat fram.
Det brukar alltid finnas minst ett aktuellt under de år jag arbetet inom området.
Det bästa med projekten är att man kommer i kontakt med andra kommuner och får lite input från annat 
håll.
Det har varit projekt som många kommuner har velat få till, genom enkätförfarandet vid planeringen.
Det var inom mina arbetsuppgifter som jag hade på den tiden.
Dricksvatten, bra att testa checklistan som tagits fram
Dåligt engagemang från lst
Ganska bra relevans
Har haft projekt som varit liknande i andra kommuner som vi samarbetar med
Har varierat men projekten har för det mesta varit betydelsefulla för vår verksamhet
Har ökat samsynen inom området som projektet behandlade.
Ja, aktuella frågor och ett färdigt projekt att ta del av.
Jag har varit med och diskuterat projekt, men inte deltagit i dem själv. Jag hör dock av mina medarbetare 
att de är nöjda.
Kontroll av dricksvattenanläggningar. Väldigt relevant för dricksvattentillsynen.
Kontrollområden som ibland kan kännas lite kniviga. Bra att få samsyn och hjälp av kollegor i andra 
kommuner.
Kosttillskott och dricksvatten(dock enbart den sista delen)
Kosttilskott
Mycket relevant då projekten tas fram i samarbete med kommunerna
Natur- och artskydd är främst ett tillsynsområde för lst. Enstaka projekt som berör.
Ofta bra och man lyssnar ju på vårt behov och våra önskemål.
ok
Projekten har tagits fram efter önskemål från kommun och länsstyrelse och Arbets-och miljömedicin. 
Projekten är således väl förankrade.
Projekten utgår från verksamhetsplaneringen inom MSS och den är väl förankrad hos kommunerna.
Projektet hade stor relevans
på våra önskemål
Relevant när det miljöstrategiska perspektivet involveras
Reservatstillsyn
småskalig vedeldning

Särskilt när jag jobbade i en mindre kommun där vi inte låg så långt framme i miljöarbetet utan kunde 
"hoppa på" projekt som drevs av någon annan (MSV Skåne, statliga verken etc.)
Tror jag, minns inte
Vad jag kommer ihåg har de flesta projekten som jag deltagit i fungerat bra och levererat ett material
Valt att delta i projekt som är relevanta för vår verksamhet (som vi prioriterat högt).
Valt det som är relevant för det jag jobbar med.
Vatten, Märkning
vet ej
Vi har flera verksamheter i kommunen som berördes av projektet.
Vi har lämnat förslag på projekt som har blivit av.
Vi jobbar väldigt brett så det är en stor andel av projekten som har varit relevanta för det vi jobbar med.
Vi själva är med och bestämmer om vilka områden som är relevanta för projekt
Väljer bara sådant som vi har inom vårt kommun och jobbar med. Brukar vara väldigt relevant innehåll och 



leder till stor användning även efteråt
Väljer projekt efter egna arbetsuppgifter.
Väljer relevanta projekt



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svaran
de

Låg - 
Myck

et 
stor/
betyd
ande

0,9% 1,8% 1,8% 2,7% 6,3% 10,7% 19,6% 27,7% 17,9% 10,7% 112

Totalt 112



Anledning till bedömning (Måste besvaras)

-.
Allt kan bli bättre
Ambitionen har alltid varit bra - alltid svårt att avgränsa men jag vet att det jobbas på det
Beror på projektgrupperna. Ofta medverkar inspektörer utan särskilt stor erfarenhet vilket kan vara ett 
problem. MSS projektledare gör alltid ett bra jobb.
Bra
Bra att välja ut en begränsad del av checklistan
Bra avgränsat
Bra och trevliga möten.
Bra att det samordnas av Elin och Göran.
Bra projekt, tyvärr brister uppföljningen vilket gör att bra projekt rinner ut i sanden eller blir inaktuella fort 
t.ex. pga ändringar i lagstiftningen.
Bra projektdeltagare, Bra stöttning från styrgruppen
Bra samarbete.
bra struktur,
bra utförande generellt
Bra utifrån förutsättningarna som förelåg vid tillfället.
De inblandade har stor erfarenhet och kompetens
Deltagarna i projekten verkar nöjda.
Det enda projektet i detta ämne :)
Det har varit bra, men finns alltid förbättringspotential.
Det var några år sedan, då var styrningen inte så bra. Nu sedan förstärkningen tror jag att det blivit mer 
genomarbetat, finns sannolikt mer tid och resurser nu att satsa på detta och det är mycket bra.
Det är viktigt med en bra kvalité så det är något vi känner gör nytta.
Detta är ett medelvärde eftersom två av projekten skulle fått en 9-10 medan det tredje, 
spillvattenledningen en trea. Arbetet i spillvattenledningsgruppen var bra och relevant. Länsstyrelsen hade 
en sakkunnig som för sin arbetsgivare bara fick vara med i början av projektet. Gruppen jobbade vidare, 
trots att sakkunnig från länsstyrelsen saknades. Gruppen skaffade sig kunskap om området och arbetade 
med en handledning(omarbetning av västra Götalands) för tillsynen av avloppsledningar. Länsstyrelsen 
gavs möjlighet att komma med synpunkter på denna och kom då med synpunkter gällande tillsynsansvaret 
som kullkastade hela projektet. Gällande tillsynsansvaret sa länsstyrelsen då att tillsynen generellt inte 
skulle ligga i kvar på kommunerna utan skulle inom en kort tid skulle ändras och följa tillsynen på 
avloppsreningsverken. (Det har dock ännu inte skett). Fler kommuner drog sig ur och handledningen kunde 
inte skrivas klar trots att länsstyrelsen satte in en ny sakakunnig. Projektet lades ner. Detta är mycket 
tråkigt att det blev så då:
1.)mycket hade tid hade lagts i projektet som inte ledde till något, 
2.)tillsynen inom detta område är eftersatt och behövs samt att 
3.)förtroendet för länsstyrelsen fick sig en törn. 
Målsättningen nedan uppfylldes inte
- inbegripa problemområden- och företeelser som kräver samverkan inom såväl som mellan kommuner 
och länsstyrelser för att skapa syner-gier mellan tillsyn och det strategiska arbetet.

I det nu pågående dagvattenprojektet så var det tre sakkunnig från läns-styrelsen med från början. Men 
pga att de inte hade tid tillräckligt med tid för att kunna delta i projektet är de nu inte med i 
projektgruppen. Efter några månader har en ny sakkunnig från lsnt kommit m i gruppen.

Det är viktigt att länsstyrelsen prioriterar arbetet med miljösamverkan så att det blir ett gott samarbete 
mellan kommuner och länsstyrelsen där kunskap och erfarenhet från kommuner och stat möts och 
resulterar i bra och effektiv tillsyn.

Då jag inte har varit med i något projekt kan jag inte svarat på det men satte en femma då jag inte fick gå 
vidare annars.
Erfarna kunniga personer som sitter med i projektgrupperna.
Få deltagare.



För dålig styrning från Miljösamverkan Skånes representant medförde att merparten av projekttiden 
slösades bort på ovidkommande aktiviteter och meningslöst prat.
Förutsätter att kvalitén är hög, har inte uppfattat det som något annat. I övrigt är det viktigt att kvalitén är 
just hög för att arbetet ska vara användbart och ge ett tydligt resultat.
Generellt sett bra, men vissa projekt har inte fungerat lika bra. För att få en hög kvalitet är det otroligt 
viktigt att länsstyrelsen prioriterar att vara med där de har kompetens (d.v.s. flertalet). Lst har en 
tillsynsvägledande funktion och jag menar att MSS projekt är ett viktigt och prioriterat sätt att vägleda 
genom aktivt deltagande och input i arbetet. När lst tar fram skriftligt vägledningsmaterial i stället för att 
prioritera MSS projekt, riskerar det att bli mindre relevant för kommunerna. Det finns inte samma 
förankring kring prioriteringarna och inriktningen på vägledningen. Ofta har den skriftliga vägledningen 
varit för basic eller teoretisk. MSS projekt är ofta mer konkret inriktade och där behövs lst 
specialistkompetens för att få en bra helhet. Skriftlig vägledning kan vara viktig som komplement, men det 
är viktigt att prioritera vägeldningen utifrån mottagarnas behov.
Genomgående bra
Har ej deltagit????
Hög kvalitet.
Ibland har projektledarkompetens och engagemang brustit.
Kunniga och deltagare och projektledare. Projektmålen har nåtts.
Kvaliteten har varit hög på projekt, särskilt bra är att det även gjorts en fortbildningsinsats.
Man kan känna sig trygg med att projektgruppen har gått på djupet med de frågeställningar som kan 
uppstå i projektet och det finns tydlig vägledning, checklistor, brev-/beslutsmallar mm
Mycket engagerade grupper som tar fram bra och användbart material och sedan sammanställer våra 
resultat.
När det gäller dricksvatten visste vi att det skulle genomföras projekt, men det drog ut väldigt på tiden och 
krockade även med Livsmedelsverkets satsning på projekt inom samma område. Informationen om när och 
hur projektet skulle genomföras var bristfällig, och vi kunde heller inte hitta någon information på 
miljösamverkans hemsida.
Ok
ok
ok
Olika beroende på de personer som har deltagit och vad de kan förmedla ut.
Projektet mynnade ut i material som är ett bra stöd i kontrollen.
samma
Samma som föregående
Samordningen, relevansen och kvalitetsgranskningen gör att projekten håller hög kvalitet
Var inte med på hela projektet, men de delar som jag deltog på höll god kvalitet.
Varierande, men oftast bra
Varierar
Varierat men överlag bra
Vet inte egentligen men något måste ju besvaras
Vi var nog för många i gruppen och var inte riktigt på samma linje, kunde ha blivit bättre.



Procent Antal

Ja - ge din bedömning i följande frågor 85% 119

Nej 15% 21

Svarande 140



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svaran
de

Ingen 
releva

ns - 
Mycke
t stor 
releva

ns

0% 0% 1,7% 0,9% 4,3% 1,7% 13,7% 31,6% 23,1% 23,1% 117

Totalt 117



Anledning till bedömning (Måste besvaras)

allt kan bli bättre
Alltid bra med checklister, information m.m
Användbart material i mitt arbete.
bra
Bra att se hur andra gjort
Bra checklistor.
Bra information för tillsynsarbete.
bra material
BRa med gemensamma checklistor och informationsmaterial
Bra och användbara verktyg
bra slutrapport
Bra, men viktigt att det blir verklighetsnära.
Checklista för kontroll av dricksvatten
De flesta projekt berör än så länge inte det miljöstrategiska arbetet.
De projekt som vi deltagit i har varit relevant för vår verksamhet.
Den information jag läser är relevant för mitt arbete
Det har varit rapporter som varit användbara som vägledning/handledning när man behövt hjälp inom 
vissa områden.
Dock är vissa vägledningar i behov av uppdatering
då man väljer själv i detta fall vilket projekt man vill delta i.
innehållet är mycket bra utfört, användbart och lättförståeligt.
Får alltid bra hjälp och tips
För mycket bakgrundsmtr men hyfsade blankettr
Guiden för kontroll av dricksvatten går att tillämpa både i upplärningssyfte och vid tillsyn.
Har varit bra teman och lättillgängligt material.
Ibland är det jätteanvändbart och ibland har vi redan kommit till nästa nivå i ett visst arbete.
Informationsblad om kosttillskott, bra och informativt
Informativt.
Ja, mervärde för org.
Ja, stor relevans då jag handlägger den typ av ärenden och det saknas riktlinjer för hur den typ av ärenden 
ska handläggas.
Jag väljer det som är relevant
Läser igenom materialet men kan hitta information även på annat håll
Materialet används fortfarande.
Materialet har tagits fram utifrån verksamhetsplaneringen inom MSS och den är väl förankrad hos 
kommunerna.
Materialet om dricksvatten var relevant
Nära anknytning till arbetsuppgifter. Kan möjligtvis ibland vara lite för omfattande.
Oftast för omfattande, krångligt, byråkratiskt så jag väljer oftare att använda någon annans material. 
Någon gång från samverkan V. Götaland
Ok
relevant för det ämnet jag fått information om
Relevant för våra verksamheter
Temat följer ofta tex. förändringar i lagstiftningen
Tidigare hälsoskyddsprojekt som kommunen ej varit med i tidgare har varit tills tor hjälp senare när vi har 
haft tid att utföra dem.
Tillsyn av strandskydd och naturreservat. Hantering av massor - avfall resp 12:6 samråd
Tror att en anledning till jättebra material tas fram är att det är inspektörer som deltar, tar fram och 
sammanställer materialet
Tror jag
Vanligt vis bra. Rutiner för uppdateringar av befintligt material kan med fördel förbättras. Exempelvis 
fastighetsägares egenkontroll.
Varierar



Vi har haft stor nytta av framtaget material.
Vi jobbar väldigt brett så det är många projekt som har varit relevanta.
Återspeglar bra vad som behövs och önskas
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0,9% 0,9% 0,9% 1,7% 7,8% 6,9% 20,7% 36,2% 15,5% 8,6% 116

Totalt 116



Anledning till bedömning (Måste besvaras)

Allt kan bli bättre
Användbara rapporter.
behov av uppdatering av vissa
bra
Bra
Bra kvalitet men hade haft nytta av mer
Bra kvalitet, men det går i vissa fall att fördjupa informationen ytterligare.
Bra men allt kan alltid bli bättre
Bra men kan alltid bli bättre.
Bra mer
bra och ambitiöst
Bra och enkelt material.
Möjligen skulle infoblad etc gärna kunna spridas "öppet" så att man kan använda sin egen grafiska profil.
Bra och lättförståeligt
den schaktmass utredning som skulle slutföras 2013 har inte blivit avslutad pga ?
Den/de som tagit fram materialet har haft möjlighet att gå på djupet och söka vägledning inom det område 
som ska belysas. Enda nackdelen med det är att slutprodukten kan bli för detaljerad och omfattande.
god allmän kvalitet
Har inga bra tips på ev förbättring
Jag har egentligen inte så bra koll att jag kan besvara detta på ett bra sätt och kvaliteten har nog varierat 
en del men satte en sexa för att kunna komma vidare.
Jag är nöjd
Kan förbättras
Kan kompletteras med fler detaljfrågor
Kanske.
Kommer ofta till god hjälp vid uppstart av nya projekt.
Kunniga erfarna personer som jobbar med detta
Kvalitén varierar mellan projekten
Lite för omfattande ibland, kan behöva moderniseras i sitt uttryck.
Lite svårt att besvara då man själv inte varit med på vissa av projekten från början utan tagit del av 
informationen efterhand.
material kunde varit bättre
Materialet har varit bra, men man kan alltid bli bättre!
Minns inte
Oftast bra
Oftast bra material, men ibland för omfattande för att det ska vara enkelt att använda. Ofta kan en del 
bakgrundsinfo skalas bort, så att det blir fokus på det som är konkret att använda i verksamheten.
Ok
ok
ok
Projekten har i stort sett varit lätta att förstå och genomföra.
Projekten är bra, men urvalet behöver göras mer proffessionellt, dvs utifrån vilka miljöproblem vi har.
Se föregående
Varierad kvalité men överlag bra.
Varierar från materail till material
Vet inte, har inget att titta på just nu
Vill ha en kort och kärnfull rapport
Vägledningen om schaktmassor behöver förbättras.
Väl utarbetat av kunnigt folk.
Överlag bra. Återigen för basic på flera områden.



Procent Antal

Ja 88,3% 121

Nej 11,7% 16

Svarande 137
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2,5% 4,2% 4,2% 4,2% 8,5% 12,7% 20,3% 22,9% 11,9% 8,5% 118

Totalt 118



Anledning till bedömning (Måste besvaras)

*
Användbara handledningar och bra seminarier
Använder mig av kunskap från utbildningar samt framtaget material
Beror på ämnet och materialet.
bra
Bra checklistor och infoblad.
Bra handläggarstöd
Bra källa till vägledning
Bra med samsyn, bra med övergripande gemensam checklista
Bra projekt
bra råd för granskning av planer- hade gärna önskat dem på ännu mer övergripande och systematisk nivå- 
vilka är de verkligt stora hållbarhetsutmaningarna i Skåne och hur kan vi genom tillsynen medverka till en 
snabbare omställning till hållbar utveckling? (Som jag ser det- alltjämt ökande bilism, utbyggnad av 
åkermark och nya externhandelsområden som ökar biltrafik, vägslitage, klimatutsläpp och 
dagvattenföroreningar, översvämningsrisker
Bra samverkansgrupp mellan kommuner. Skulle dock kunna bli mycket mer då tillsynen fortfarande varierar 
mycket mellan kommuner.
Bra stöd i tillsynsarbetet
Bra stöd till framför allt nya kollegor
Det är bra med tillsynsvägledning, viktigt att kommuner gör liknande bedömningar i likartade ärende
En liten avdelning med få handläggare får mycket hjälp av samordning med andra kommuner.
Framtagna projekt underlättar för tillsynen och bidrar till samsyn
För det specifika området
För en ensaminspektör eller för en kommun med få personal inom samma yrke är det oerhört väsentligt 
med olika grupperingar. Just en över länet sammankopplande samverkan som fungerar är oerhört 
avgörande. Att en eller några personer med stor känsla för yrket och vårt uppdrag hjälper till oerhört 
mycket i det dagliga arbetet.
För oerfarna inspektörer och inspektörer som är ensamma om sina arbetsområden, som t.ex. i mindre 
kommuner, tror jag att MSS-projekten kan vara av extra stor nytta
ger kunskap och samsyn över kommungränser

Ger relevant checklista och diverse punkter som man ska fokusera på som man själv inte har kanske tänkt 
på tidigare.
Har god arbetsgrupp och behöver inte input utifrån på samma sätt som på mindre arbetsplatser.
I dagsläget inte så mycket eftersom jag jobbar med smala tillsynsområden (mycket mer när jag jobbade 
brett i en liten kommun)
I MSS:s projektmaterial mm kan man hitta vägledning även om man inte har varit med när projektet 
genomfördes. Om det har gått ett tag sedan projektet får man naturligtvis dubbelkolla hur aktuellt det är, 
men man hittar i alla fall något att utgå ifrån när man letar vidare.
Inga direkta effekter men bra att veta att det finns en samstämmighet och att man får ett nätverk
Ingen större betydelse
Inget ännu så länge, ny på min tjänst.
Inte så mkt vägledning i mina branscher.
Jag har inte upplevt att Miljösamverkan Skåne har några direkta effekter för mitt arbete med tillsyn.
Jag vet att andra har liknande syn
Jättebra med en mer likvärdig bedömning vid tillsyn i regionen
Kompetenshöjande - samsyn
Mycket annat påverkar

Måtlig
Projekten, utbildningar har varit utvecklande för arbetet.
Samsyn ger bättre, säkrare och likriktade bedömningar.
Stor hjälp i tillsynen
tillsynsarbetet har blivit effektivare, mindre resurskrävande, tidssparande (mallar, cheklistor, 



informationsbrev, metodik etc) samt utvecklat kompetensen
Tror inte jag varit med i något som drivits av msv s
Tydliggör och handleder.
Vet inte eftersom jag inte minns vilka kurser som vem håller
Vi handläggare kan göra mer rättvisa bedömningar.
Viktigt med samarbete och samsyn, både kommuner emellan och mellan kommun-länsstyrelse. Enad front 
utåt ger större acceptans och förståelse hos företag, kommuninvånare och kommunledning.
Vissa projekt har säkert haft stor effekt men jag svarade överlag.
Ökad samsyn och kunskap
Ökad samsyn och tillgång till både djup och bred information/vägledning i tillsynsarbetet
Ökar samsynen.
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8,5% 5,1% 11% 7,6% 16,9% 17,8% 8,5% 16,1% 5,9% 2,5% 118

Totalt 118



Anledning till bedömning (Måste besvaras)

*
?
bra
Checklistan är extra värdefull för de som inte vanligen jobbar med dricksvattenkontroll
Det kan jag inte bedöma, tyvärr
fast det har nog inte så mycket med MSV att göra utan snarare att vår förvaltning behöver jobba mer med 
tillsyn utifrån miljömålen
förstår inte frågan
Ger stöd i arbetet mot att nå miljömålen.
Har inte arbetat speciellt mycket utifrån miljömålen.
har jag ingen direkt uppfattning
Hjälper att hålla fokus och inte breddar för mycket utanför ramarna.
Inga större miljömålsstyrda effekter
ingen uppfattning så sätter betyg 5.
Inte direkt varit i kontakt med detta
Inte så relevant för mitt arbete.
Jag har inte upplevt några som helst effekter inom detta område.
Jag jobbar inte med miljömålen
Just kopplingen till miljömål kan bli bättre
Kan inte svara
Kan inte svara
Lätt att drunkna i inkommande ärenden om man inte tar sig tiden att fundera och planera.
Miljömålen bör väl styra i allt tillsynsarbete?? Eller menas vårt uppsökande tillsynsarbete som prioriterats 
genom miljömålen? Oavsett: I MSS:s projektmaterial mm kan man hitta vägledning även om man inte har 
varit med när projektet genomfördes. Om det har gått ett tag sedan projektet får man naturligtvis 
dubbelkolla hur aktuellt det är, men man hittar i alla fall något att utgå ifrån när man letar vidare.
Miljömålen har inte implementerats i  vår tillsyn. Det är kanske inte heller huvuduppgiften.
måtligt
Neutral vet ej.
Ny på arbetet
projekten kan kopplas till åtgärder för miljömålsåtgärderna
Påverkas inte så mycket av miljösamverkan vad jag kan förstå i alla fall.
Saknar en vet ej knapp. Känner inte till nämnda miljömål.
samma
Samma som föregående
Svårt att få in det på ett enkelt sätt i det dagliga tillsynsarbetet. Har inte märkt så mycket av 
miljösamverkans arbete med detta
tillsynsarbetet hos oss utgår från de lokala miljömålen- trots det kommer vi sällan åt själva 
huvudutmaningarna med utbyggt bilberoende och ianspråktagande av jordbruksmark. Här är vår 
plangranskning viktig, hittills har vi dock fått relativt lite gehör för våra synpunkter, men detta verkar börja 
ändras nu
Tydligare och rättvisare och mer lika bedömningar.
Vet ej
Vet ej
vet inte
Vet inte
vet inte riktigt vad denna fråga innebär....
Vi jobbar inte så mycket utifrån miljömålen.
Vissa projekt har säkert haft stor effekt men jag svarade överlag.
Ökar samsynen.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svarand
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1,7% 3,4% 2,6% 0,9% 7,7% 5,1% 14,5% 23,9% 26,5% 13,7% 117

Totalt 117



Anledning till bedömning (Måste besvaras)

*
Alltid bra med kompetensutveckling.
Bra - samsyn, kompetenshöjande
Bra att diskutera med andra i samma situation
Bra och lättillgänglig information från projekten.

Bra underlag att jobba med
Bra utbildningar på nära håll och till förmånligt pris! Jättebra! Flera medarbetare kan delta, som kan höra 
allt, som kan utbyta tankar. Och man är inte ensam när man väl kommer tillbaka till kontoret och ska börja 
använda sina nyvunna färdigheter, lätt annars att ramla in i vardagen igen.
Checklistan är extra värdefull för de som inte vanligen jobbar med dricksvattenkontroll
Utbildningstillfället var också mycket bra!
Det har varit många bra utbildningar som rör tillsyn och hur den på bästa sätt kan utföras
Det jag tagit del av från miljösamverkan har höjt min kompetens.
En viss kompetenshöjning har skett som ett resultat av de utbildningar jag deltagit vid. Kompetensen är 
dock vanligtvis ej mer avancerad än att jag själv kunnat läsa mig till den.
För lite i mina branscher.
Ger trygghet i yrkesrollen.
goda
gått på kurser, bra
Ingen kompetensutveckling
Inte hunnit med någon utbildning av miljösamverkan men hoppas på mycket matnyttigt!
Kompetensutveckling är viktigt för att handläggningen ska bli effektivare och mer rättssäker.
Kompetensutvecklingen ökar i och med att vi gör "saker" tillsammans.
Kurser och diskussioner är alltid kompetensutvecklande.
Lättillgängliga prisvärda utbildningar anpassade för inspektörer
Miljösamverkan har en viktig roll i kompetensutveckling i regionen. I det ligger också kompetensutveckling 
i form av samsyn.
Miljösamverkan ordnar relevanta utbildningar
Min kompetens har utvecklats i och med utbildningar m.m.
mkt proffsig projekledarutbildning t  ex
Mycket bra!
måtlig
Ny kunksap
prisvärd och effektiv
Projekten har varit bra för kompetensutvecklingen
På grund av prisvärda utbildningar har man möjlighet att delta på dessa och på så vis höja kompetensen.
Relevanta kurser.
Seminarierna har tagit upp ämnen där kompetenutveckling behövs
Stor andel av kurser jag går anordnas av er.
Utbildningarna har varit relevanta
Utvecklande utbildningar
Vet inte eftersom jag inte minns vem som håller vilken kurs
Vid deltagande i projektet större än enbart genom att ta del av utbildning/material
Viktigt med kompetensutveckling då det hela tiden kommer nya råd och rön, både i forskning och 
lagstiftning
Vissa projekt har säkert haft stor effekt men jag svarade överlag.
Är vi inom våra yrken bara duktiga att efterfråga och delta i projekt höjer det kompetensen väl
Överlag bra



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svarand
e

Inga 
- 

Betyd
ande

3,4% 1,7% 2,6% 1,7% 7,8% 11,2% 12,1% 22,4% 15,5% 21,6% 116

Totalt 116



Anledning till bedömning (Måste besvaras)

Alltid mycket bra
Bidrar till samsyn och erfarenhetsutbyte
bra
Bra att få diskutera för att få samsyn
Bra med kontakt mellan skånekommunerna
Bra med samverkan men hade önskat ett bättre nätverk för att hitta kollegor som jobbar med samma sak.
Bra sätt att träffa kollegor i andra kommuner
Bättre
Det har vi ändå, samverkan med andra kommuner
Ett bra sätt att komma i kontakt med andra kollegor med liknande arbetsuppgifter.
Ett brett och bra nätverk inom arbetsområdet har stor betydelse för att få till likartad tillsyn i skåne
Främst om man är med i någon arbetsgrupp.
Genom projekt och länsmöten
Ger ett bra kontaktnät
givande att träffas på miljösamverkans seminarier
Har inte ingått i grupp. 

Har inte så mycket samverkan med andra kommuner utan har en välfungerande grupp på förvaltningen.
Höjer kompetensnivån och främjar samsynen.
Jag har upplevt obefintliga effekter inom detta område. Jag har deltagit i andra former av samarbete som 
varit betydligt mer relevanta och gett mer långtgående resultat.
Kan vara lite svårt ibland i vissa projekt. Det sker annars kontakt med andra kommuner, då oftast 
grannkommuner, vid behov.
Miljösamverkan Skåne bidrar till att skapa bra kontakter med kollegorna runt om i Skåne. Bidrar även till en 
samsyn inom tillsynen.
Miljösamverkan är ett viktigt forum att träffa kollegor och diskutera viktiga frågor inom det man arbetar 
med. Frågan gäller andra kommuner men här hade samverkan och utbytet med bl.a. Länsstyrelsen kunnat 
bli bättre.
Mycket bra
Mycket viktigt för alla, ensam är inte starkast
pratat med andra på kurser men ingen samverkan precis
Projekten har gjort att jag lärt känna fler kolleger. Lättare att ta kontakt efter projekten
Projekten har gjort att vi samarbetar och vet mer om andra kommuner i länet.
Samsyn och samarbete skapar trygghet. Är man trygg i sina bedömningar kan man stå upp för våra frågor 
mot kommunledning och företagare, en arbetsmiljöfråga. Även viktigt för vår trovärdighet att det inte 
spretar alltför mycket i bedömningen mellan olika myndigheter.
Samsynen ökar
samverkan har skapat fler kontakter vilket också har effektivisera tillsynsarbetet, lättare att fråga kollegor
Samverkar med kollegor ökar och ger bättre tillsyn och kunskap.
Som jag tidigare skrev är det bra med vägledning och samverkan mellan kommuner för så likartad 
bedömning som möjligt i liknande ärende
Trevligt, lärorikt
Vi fixar samverkan genom egna nätverk
Vi kan lära oss mycket av varandra.
Vi samverkar redan i en mellankommunal befintlig samverkansgrupp.
viktigt
viktigt
Ökande till en början men efterhand blir den avtagande.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svarand
e

Inga 
- 

Betyd
ande

7% 1,7% 5,2% 3,5% 7% 5,2% 14,8% 25,2% 19,1% 11,3% 115

Totalt 115



Anledning till bedömning (Måste besvaras)

Använder mig nästan aldrig av ert material
Bra att få diskutera för att få samsyn. Checklistan har också hänvisning till lagstöd
Bra att några har tid att djupdyka i lagstiftning. bedömningsgrunder är bra!
Bra samordnande kurser samt alltid bra med samverkan mellan kollegor.
Det är betydande även för större förvaltningar anser jag
En följd av genomarbetade projekt och utbyte med kollegor i andra kommuner
Fortbildning behövs löpande i rättssäkerhet
Ger en större trovärdighet mot våra kunder.
Givetvis
Har bra rättssäkerhet ändå.
Har inte noterat nåt
Högre kompetens inom området ger ökad rättsäkerhet
Inga kommentarer
Ingen kommentar.
Inte så mycket nu, mer när jag jobbade i en liten kommun (<15 000 invånare)
ja
Jag tror och hoppas att vår rättssäkerhet med eller utan MSS-projekt är mycket stor!
Jag upplever inte att Miljösamverkan Skåne har några effekter på rättssäkerheten.
Kan ej värdera
kunskap ger ökad rättsäkerhet
Likartade bedömningar och beslut mellan kommuner ökar rättssäkerheten för den enskilde. Viktigt att 
kunna skriva beslut och bedömningar som baseras på lagstiftning
miljösamverkan bidrar till samstämmighet och att vi tillsammans kan pressa på för fler rättsfall som styr 
samhället i en mer hållbar riktning
mkt bra
Mycket betydande
Mycket viktigt med samarbete och samverkan
Ofta behövs sammanställningar och precisering av lagstiftningen i olika sakfrågor/ämnen Det har 
projekten tagit fram.
Om alla följer informationen.
Projekt leder till samsyn och därmed ökad rättssäkerhet.
Redan svarat.
samsyn och kompetensutveckling
Större kunskap ger rättssäkrare handläggning
Tar fram bra beslutsmallar
Tror jag
Vet ej
vet inte
viktigt
Åter igen - samsyn är jätteviktigt!!!
Ökad samsyn ger ökad rättsäkerhet.
Ökad samsyn.
Övertygad om att det är så



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svarand
e

Inga 
- 

Betyd
ande

3,5% 1,7% 11,3% 4,3% 13% 7% 21,7% 21,7% 10,4% 5,2% 115

Totalt 115



Anledning till bedömning (Måste besvaras)

*
Annat påverkar mer.
Använder mig inte av ert material.
Bra med samverkan, lättare att få kontakt med kollegor i andra kommuner. Varierar från tillsynsområde till 
tillsynsområde.
Bra med tips på hur det ska vara effektivare.
Bra när projekt grupper tar fram tillsynsmaterial, det sparar mycket tid
checklistor mm sparar tid
definitivt
Fokus på risker.
Gemensamt framtagna checklistor och annat material effektiviserar tillsynsarbetet.
gemensamt underlag att jobba med
Genom medverkan i projekt bygger man kontaktnät. Lättare att ta kontakt. 
Bra mallar och checklistor kan till viss del återvinnas även i andra tillsynsområden. Kompetens och 
färdigheter ökar
God kunskap ger effektivare arbete
Går snabbare att ta till sig ny kunskap
Har jag ingen direkt uppfattning om
Hjälp med infomaterial och checklistor ger ett effektivare arbete.
I den mån de utgör mina arbetsuppgifter
Infomaterial ger vägledning i det dagliga arbetet. Men huvuddelen av min information kommer från andra 
källor.
ingen effekt
ja
Ja absolut om det kan komma fram mer material kunde det kännas som en hjälp i det dagliga arbetet.
Jag upplever inga som helst effekter inom detta område.
Kanske inte i mitt arbete just nu men på sikt tror jag detta kan ge något.
Kunnat använda mig av olika handledningar när specifika frågor kommer upp.
Många bra checklistor och tillsynsmaterial som används i det dagliga arbetet.
måtligt
Möjligtvis i anslutning till något projekt.
ok
Projekt gör att vi får mer kunskap och samsyn vilket ger ett effektivar arbete.
Se föregående
Självklart ökar effektiviteten om man får färdigt material som cheklista och övrig information. Man behöver 
inte lägga ner timmar på det utan kan vara ute på verksamheterna.
Slipper ta fram egna projekt
tar med mig diskussionerna och de praktiska exemplen till det dagliga arbetet
tillämpat kunskaper från kurs
Underlättar de bedömningar vi gör i vårt dagliga arbete.
Vet ej
Vet inte
Vi har inte så många vattenverk, så man kan kanske inte kalla det i det dagliga arbetet
Vissa projekt har säkert haft stor effekt men jag svarade överlag.
väldigt mycket beroende av de administrativa databaser / adm system som finns att tillgå



24. Vilka övriga effekter har Miljösamverkan Skåne för min funktion och utövandet av 
mitt arbete?

Svar

-
-
-
-
-
-
*
,
.
.
.
.
?
?
2
Använder mig inte av ert material eller nätverk.
Att delta i Miljösamverkansprojekten är mycket tidseffektivt jämfört med när vi själva tar fram underlag 
inför ett projekt. Vi känner också att vi har stöd från politiken att genomföra sådana projekt som tagits 
fram av MSS, centrala myndigheter eller tillsammans med andra kommuner, de blir då tryggare med att 
tillsyn och bedömningar görs på samma sätt som i andra kommuner.
Att jag alltid har någon att vända mig till vid frågor kring tillsynen för att göra den rättssäkrare.
Att vi kan påverka vilka projekt som ska starta. Positivt med Miljsamverkan Skåne som har rollen som 
"spindeln i nätet", utveckla projekt, kan lättare leta fram utbildningar och organisera dessa i 
Miljösamverkan Skånes namn.
Bidrar till liknande bedömningar i olika kommuner. Bidrar till att vi kan få utbildningar som passar vår 
erfarenhet och våra behov.
Bra att kommuner och Lst samarbetar (är effektivt) och gör liknande bedömningar (är rättssäkert)
Bra med all form av samverkan för oss små kommuner där vi kan vara ensamma handläggare inom ett 
område
Bra med samarbete.
Bra samlande funktion för att belysa och ta upp gemensamma frågeställningar och skapa 
bedömningsgrunder, initiera utbildningar och tillsynsprojekt på ett likartat sätt över hela länet.
bättre samsyn mellan kommuner
Det ger en betydande samsyn samt att jag blir tryggare i min roll som inspektör.
Det kan vara bra om man pratade ihop sig i Skåne så man bedömer lika.
Det viktigaste är att vi relativt snabbt har möjlighet att vara med och påverka vilka projekt och utbildningar 
som det finns behov av just nu.
Det är mycket få projekt inom mina branscher. Så effekten är låg.
Effektivisering
Eftersom det inte så ofta finns vägledning från centrala myndigheter eller Länsstyrelsen så har 
miljösamverkan en stor funktion och grundning i det dagliga arbetet
Ett bra forum för oss inspektörer. Vidare har ni en driven, duktig och supertrevlig samordnare.
Ett bra stöd
Ett utökat kontaktnät
Framförallt de olika projekten som berör en är viktiga
Främst att skapa kontakter med kollegor i andra kommuner/förbund. Men även till nytta inom "nya" 
kontrollområden som känns svåra att ta sig an som kosttillskott och ABP.
främst ökad kunskap
Förenklat och gjort arbetet roligare. Större genomslagskraft och medieintresse när tillsynsprojekt görs i 
regionen jmf med endast en kommun.



Genom att delta i projekt får man även erfarenhet inom andra områden än de som man normalt sett 
arbetar med dagligen. Det gör att man breddar sig i sin kunskap och bidrar till ens utveckling.
ger nätverk
Har möjlighet att lyfta kommande frågor
Hitta information inför bedömning i tillsynsärenden.
Inga
Inga
Inga
Inga
Inga
Inga som jag kan komma på nu i alla fall.
Inga övriga kommentarer.
Inget speciellt
Inget utöver det som tidigare nämnts.
Intressanta ämnen och vinklingar man kanske själv inte tänkt på
Jag uppskattar ett aktivt Miljösamverkan med projekt och utbildningsdagar!
Jobbar i en liten kommun så för mig är det viktigt med utbildningar där jag får träffa kollegor och nätverka.
Kommer förhoppningsvis bidra till en mer samsynad tillsyn
Kontaktnät
Lyfter problem/behov av projekt som andra kommuner noterat men som vi kanske inte tänkt på ännu
Länsmöten och projekt leder till ökad samsyn i Skåne.
Lära sig arbeta i projekt samt träffa kollegor i andra kommuner
Lätt att fortbilda sig.
Man kan vara med och påverka vid val av utbildningar
Märkligt att frågan måste besvaras även om man inte har något att tillägga.
Möjligheter för kontakter utanför det kommunala nätverket i form av föreläsare utanför organisationen 
samt från andra län. möjligheten att ta del av projekten och erfarenheterna från övriga 
miljösamverkangrupper
Mötesplats.
Nätverk
Nätverkande, kul att jobba i projekt, utvecklande.
Nätverskapande
Omvärldsbevakning
Positiva.
Samhörighet, allmän och riktad informationsspridning
Samordningen runt länsmöten är uppstyrt och fungerar bra.
Samordningsfunktionen och att driva tillsynen i Skåne mot gemensamma mål.
samsyn
samsyn
Samsyn kring viktiga ämnen och frågor ger en viktig trygghet. Särskilt för oss som arbetar i mindre 
kommuner där man ofta är ensam inom de olika tillsynsområdena.
Samsyn och samverkan är en stor del, men även glädjen av att få träffa inspektörer från andra kommuner 
som arbetar med samma saker.
samverkan
Samverkan är ett måste
samverkan, TVL , kontakt och nätverksskapande
Socialt viktigt! Knyta kontakter med kollegorna runt om i Skåne.
Stimulerande och ökar kompetens och arbetsglädje genom att delta i grupp och genom att träffa kollegor 
på seminarium. Genom gruppdeltagare får man också efteråt kontkatuppgifter till personer som kan ha 
mer kunskap i frågan.
Stor skillnad mellan olika projekt
Stöd i arbetet.
Svårt att säga. Projekten är bra men får ingen större förankring i organisationen. Oftast är projekten knutna 
till de handläggare som medverkar och stannar där. 
Min erfarenhet är att många andra regioners miljösamverkan är bättre och tydligare, har större rättsäkerhet 



och går att tillämpa i vardagen. En önskan är att vi kvalitetsmässigt låg på minst samma nivå.
Tips
Tryggare i rollen då jag vet att vi har samsyn i Skåne
underlättar vid framtagande av material så att alla kommuner inte behöver uppfinna hjulet
Vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej
vet ej
Vet ej
vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej
vet ej
Vet ej
vet ej.
Vet ej. enkäten har heltäckande frågor...
Vet inte
Viktigt för min och organisationens kompetensutveckling. Förhoppningsvis leder ert arbete till att vi som 
bedriver tillsyn kan få ett mer likriktat arbetssätt.
viktigt med utbyte med andra kommuner för att se att vi ofta tampas med samma utmaningar
xx
xxx
Ökad arbetsglädje
ökad samverkan mellan kommuner och länsstyrelsen
Ökar kunskap och kompetensen inom yrket.



Procent Antal

Ja 48,4% 61

Nej 51,6% 65

Svarande 126



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svara
nde

Stor 
förbätt
ringsp
otenti

al - 
Mycke

t väl

1,6% 0% 1,6% 3,3% 8,2% 14,8% 26,2% 29,5% 9,8% 4,9% 61

Totalt 61



Procent Antal

Ja 34,9% 44

Nej 65,1% 82

Svarande 126



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svaran
de

Stor 
förbät
trings

potent
ial - 

Mycke
t väl

0% 0% 0% 2,3% 22,7% 13,6% 6,8% 29,5% 20,5% 4,5% 44

Totalt 44



Procent Antal

Ja 25,4% 32

Nej 74,6% 94

Svarande 126



30. Vad anser du att den innebär?

Svar

-
2
använda miljömålen i tillämpningen av tillsynen
Att det miljöstrategiska arbetet kan samordnas och att det kan skapas naturliga kopplingar mellan tillsyn 
och strategiskt arbete
Att fokus är myndighetsfrågor men att det är en fördel om det miljöstrategiska perspektivet finns med. 
Grunden för tillsynen är att nå de nationella miljömålen.
Att miljösamverkan även kan ha projekt som inriktar sig på miljöproblem där det kanske är effektivare med 
informationskampanjer, eller insatser riktade inom samhällsplaneringen, snarare än att vända sig till 
enskilda verksamheter.
Att tillsyn och miljöstrategiska frågor ska integreras.
Att utöka samarbetet från enbart tillsyn på objekt/verksamheter till att också omfatta övergripande 
frågeställningar som berör flera verksamheter, samt att även inkludera förebyggande arbete.
Att vi använder tillsynen i hela dess bredd och möjlighet, hela definitionen av tillsyn och inkluderar både 
rådgivning och kontroll i syfte att nå miljömålen. Tydliggöra fokus på miljönytta, testa olika vägar mot 
miljömålen.
Att vi får ännu större genomslagskraft i våra strategiska frågor som miljömålsarbete, kemikalieplaner mm
Att vi ska hitta en bra koppling mellan hur vi driver strategiska frågor och kopplar samman strategiska 
frågor med tillsyn.
bra
bra kan vara tydligare
Bra med helhetssyn
breddar arbetet
Bättre integrering mellan strategiska frågor och rena tillsynsfrågor.
Den kommer ge större effekt på kommande tillsynsarbete som föregås av strategiska 
informationskampanjer. Större koppling till miljömålsarbetet och regionala åtgärdsprogrammet och 
därmed kanske bättre prioritering av teman/tillsynsprojekt etc
Det borde bli en bredare ansats med mera visionärt tänkande, Vart vill vi?
Det innebär att det finns synergieffekter mellan det miljöstrategiska och tillsynen, att miljöstrategiskt 
arbete kan utföras samtidigt med tillsyn, att miljöstrateger kan bidra med processer och program där 
tillsynen är en del (ex. kommunala kemikalieplaner), det innebär att processen för att välja även 
tillsynsprojekt kan förbättras där ett urval görs utifrån regionala prioriteringar med miljömålen som grund.
Det är bra om allt arbete samlas under samma paraply. Det är viktigt att både kommunernas och 
länsstyrelsens synpunkter och behov beaktas. MSS får inte bli en del av länsstyrelsens tillsynsvägledning
Försök att skapa samordning och kunskapsutbyte inom det miljöstrategiska arbetsområdet, så att 
resurserna används effektivt.
Ingen åsikt
Jobbar inte med dessa frågor
n
Osäker!
Positivt - då detta måste gå hand i hand
samordning kan då ske mellan det övergripande arbetet och målen som ex miljömål, klimatarbete mm och 
tillsynsarbetet
strategiska satsningar på projekt
Tyvärr inget som blir aktuellet för oss.
Vet bara att det finns men inte riktigt vad det konkret innebär
Vet ej.
Vet inte



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svara
nde

Ingen 
föränd
ring - 

Betyda
nde 

föränd
ring

13,5% 7,9% 5,6% 2,4% 8,7% 7,9% 14,3% 17,5% 11,1% 11,1% 126

Totalt 126



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svara
nde

Ingen 
föränd
ring - 

Betyda
nde 

föränd
ring

12,7% 2,4% 8,7% 3,2% 12,7% 7,9% 11,9% 16,7% 10,3% 13,5% 126

Totalt 126



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svara
nde

Ingen 
föränd
ring - 

Betyda
nde 

föränd
ring

11,1% 3,2% 6,3% 2,4% 12,7% 10,3% 11,1% 17,5% 13,5% 11,9% 126

Totalt 126



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svara
nde

Ingen 
föränd
ring - 

Betyda
nde 

föränd
ring

13,5% 1,6% 5,6% 7,9% 13,5% 10,3% 11,9% 17,5% 11,1% 7,1% 126

Totalt 126



Procent Antal

Ja 39,7% 50

Nej 60,3% 76

Svarande 126



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svara
nde

Inte alls 
relevan

t och 
använd
arvänli

g - 
Mycket 
relevan

t och 
använd
arvänli

g

2% 8% 4% 2% 20% 12% 14% 26% 6% 6% 50

Totalt 50



37. Inom vilka områden har Miljösamverkan Skåne påverkat samsynen?

Svar

-
-
*
.
.
2
Anser att MSS har påverkat samsynen positivt i de flesta områden.
Använder mig inte av ert material eller nätverk.
Att kommuner utgår från en och samma punkt och arbetar därifrån.
Avlopp
Bland annat dricksvatten
Bland annat tillsynsvägledning mot verksamheter i allmänhet. Tillsynen mot de små avloppsanläggningarna
Dagvatten
dagvatten - men kunde även gälla schaktmassor OM den hade blivit färdig !
De områden där projekts och vägledningsmaterial tagits fram
Det är positivt om många kommuner arbetar på samma sätt. Kontakter kan knytas vid olika träffar.
Dricksvatten
Dricksvatten, kosttillskott, märkningsfrågor.
Dricksvattenkontrollen
Då jag enbart arbetat med hälsoskydd så är det inom de områden som innefattar hälsoskydd
Enskilda avlopp
Enskilda avlopp, granskning av planer och bygglov samt keminalietillsyn är områden där jag använder 
miljösamverkans vägledningar återkommande.
Ett flertal konkreta tillsynsområden och i viss mån arbetssätt.
Flera områden inom där det går mot mer samverkan, dock når samsynen inte lika långt eftersom 
kommunerna är en politisk styrd organisation.
Fordonsverkstäder, avfall, massor...
Fortfarande väldigt begränsad samsyn. Olika kommuner bedömer olika inom de flesta områden.
Framförallt at det finns en person som samordnar länsträffar för livsmedelskontrollen.
Frisörprojekt, idrottslokaler.
Främst livsmedel
För min del främst hälsoskydd
Förhoppningsvis inom kemikalietillsynen ute på kommunerna. Finns säkert fler som jag inte känner till.
Gemensamma checklistor och material att ge verksamhetsutövare leder till ökad samsyn
Generellt inom många områden. Utbildningar bidrar också till liknande frågor lyfts i många kommuner.
Golfbanor, kemikalier hos frisörer, fordonsbranschen mm mm
granskning av planer och bygglov, ev. dagvatten
har egentligen inte berörts av det.
Har tyvärr inget rakt svar
hela fältet
Hygienverksamheter
PCB
Skolor- och förskolor mm
hälsoskydd
Hälsoskydd
I aktuelle projekt
I de gemensamma tillsynsprojekt som bedrivs.
I de områden där jag deltagit, inomhusmiljö och flyktingboenden.
inga
Ingen aning
Inget speciellt



inget vad jag vet
Inget vad jag vet.
Inom de områden där man ger ut vägledningsmaterial samt genomför seminarier eller utbildningar. Genom 
att man gör detta får många samma information vilket är ett sätt att påverka samsynen.
Inom de områden där MSS har haft projekt (i stor grad) och enbart utbildningar (i mindre grad). Alltså 
projekt leder ofta till lite mer samsyn, vilket är naturligt för då har man oftast en gemensam checklista.
Inom de områden som haft utbildning, projekt etcetera så klart!
Inom de projekt jag deltagit i
Inom livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd.
Inte speciellt mycket
Jag jobbar i dagsläget bara med tillsyn inom gröna näringen och växtskydd och där har MSV Skåne inte 
påverkat samsynen i vår organisation så mycket
Kan bara utlåta mig om livsmedel - svar livsmedel.
kommer inte ihåg
Kosttillskott och dricksvatten
Kosttillskott och mobila verksamheter
Kosttillskottsprojektet var behövligt och bra
Lantbruk
lantbrukstillsyn
livsmedel
Livsmedel och inom de olika projektområdena där vi deltagit
Livsmedel.
livsmedel/dricksvatte, och hälsoskydd
Livsmedelkontroll: genom kunskap, material och projekt

Livsmedelskontroll.
livsmedelstillsynen
Lyft upp den viktiga frågan kring dagvatten och satt den tillsynen på kartan.
Materialet som togs fram på dricksvatten kan bidra till en ökad samsyn.
Mer eller mindre alla områden där projekt bedrivits, i de kommuner/miljöförbund som deltagit.
Mig veterligen har Miljösamverkan Skåne ej påverkat samsynen.
Miljöskydd
Miljöskydd
Miljötillsyn
miljötillsyn
mycket inom lantbruk skolor tvättanläggningar cistern
Många projekt som man kan ha en diskussion med närliggande kommuner om.
Naturskydd och om kemikalier i vardagen
PCB
Projekten, genom samarbete olika kommuner.

PÅ hälsoskyddet antar jag att det har förändrats avseende det material som tagits fram och 
tillsyn/bedömningar som har gjorts efteråt
reservatstillsyn, strandskydd, dagvatten
samarbete mellan TM
dagvatten, PCB, livsmedel, dricksvatten, hälsoskydd migration mm
Samsyn
Samsynen märks framför allt där de pågår projekt, men gamla projekt och vägledningar behöver hållas  
aktuellla
Samsyns frågor
Samtliga
Samtliga projekt bör väl ha haft påverkan i någon grad.
Samverkar kommuner
Svårt att svara exakt, sker väl mer en mindre kontinuerlig samsyn i de projekt man deltar.
Svårt att säga.



till viss del inom tillsynen, drickvattentillsyn tex
Tillsyn av Reach, miljöövervakning inom vattendirektivet, MKN vattendirektivet
Tillsyn av schaktmassor
Tillsyn tillfälliga boenden, ensamkommande och asyl
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet
Tillsynsprojekt inom vatten, legionella, avfall mm
Troligen inom alla sakområden där man har gjort projekt eller andra insatser. Man har också bidragit till 
samsyn inom de "mjuka" frågorna som bemötande, chefskap mm.
Tvärgruppssammarbetet inom livsmedelstillsynen.
vedeldning
vedeldning
egenkotroll för fastighetsägare
Vet ej
Vet ej
vet ej
vet ej
vet ej
Vet ej
Vet ej
vet ej
Vet ej
vet ej
vet ej
vet ej
Vet ej
Vet ej.
Vet ej.
vet inte
Vet inte
Vi gör en mer likvärdig bedömning utifrån de ämnen som diskuteras när vi träffas. Vi tar del av varandras 
erfarenheter och därmed stärks förtroendet utåt.
Via utbildningar, möten och samsynsträffar då man får en chans att diskutera viktiga frågor över 
kommungränserna. Att man har gemensamt material att jobba ifrån. Att man får ett kontaktnät och lätta 
kan bolla frågor med "kollegor" trots att de befinner sig flera mil bort.
Vid olika tillsynsaktiviteter och projket
xx
xx



38. Vilka effekter anser du att Miljösamverkan Skåne har för din organisation i stort?

Svar

-
-
*
.
.
2
Att vi driver viss tillsyn i projektform
Att vi får möjlighet till fortbildning.
Att vi samverkar mer
Bara positiva effekter - kompetensutveckling, tids- och resursbesparande, effektivare tillsynsarbete, 
minskad sårbarhet med det kontaktnät som byggts upp, ökad samsyn etc.
Beror på projekten, men ibland stor effekt eftersom det kan styra vår tillsyn, ibland inte alls.
Bidra till samsyn och kunskap
Bidrar till att leda arbetet framåt
Bidrar till ökad kompetens eftersom vi har möjlighet att påverka vilka utbildningar som upprättas.
Bra att det finns ett organiserat bollplank, någon organisation som kan ta svåra frågor vidare
Bra att samarbeta kring tillsynsprojekt, att alla inte måste uppfinna hjulet och att det finns andra att 
diskutera med längs vägen.
Bra har jag fått förstått det från kollegor.

Bra intressanta projekt som inte bara genomförs i min kommun.
bra möjlighet till utbildningar
Bra nätverk
Bra och viktig
Bra organ för att öka samsynen.
Bra!
Bra, mer samarbete och bra med samsyn.
Bra, ökar kunskapen då vi är få handläggare
bättre samsyn
bättre samsyn och utbildningar
Ca 2-3 inspektörer är årligen igång inom de olika projekten och dessa bygger upp kontakter och delar 
erfarenheter. Ibland upplevs arbetet i grupperna trögt och målen uppnås inte alltid.
De bidrar till kunskapsutveckling och ökad samsyn bland Skåne-inspektörerna
De som arbetar med branscher där det finns projekt har stor nytta av detta.
del av TVL
Den påverkar via bla projekt och utbildningar som leder till ökad samsyn och samarbete mellan kommuner.
Det ger som sagt en större gemenskap och samhörighet, dels i den egna organisationen men även ut mot 
de andra organisationerna.
Det kan ha en stor del så det blir lika bedömning
Det påverkar verksamhetplaneringen om vi deltar i projekt och vi använder dokumentation från de projekt 
som har utförts med bra kvalitet.
Effektivare tillsyn och lättare att få igång tillsyn inom olika områden.
Eftersom det miljöstrategiska involveras innebär det en större samverkan med tillsynsaspekterna för vår del
En grund till samarbete, ökade kontaktvägar och en arena för kontakter. Här känner jag att den absolut 
största vinsten finns. Att vi kommer i kontakt med varandra, får ta del av varandras kompetens.
En positiv påverkan. En stor organisation har möjlighet att vara med i mycket/allt och vi får på så sätt ta del 
av mycket av det som MSV gör
Ett bra samarbetspartner
Ett bra stöd för samverkan och informationsutbyte med andra kommuner. Ett bra verktyg för samsyn och 
därigenom ökad rättssäkerhet.
Fokusområden, samsyn, nätverkande.



forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte
Få tillgång till relevant fakta och öka kunskapen hos mig själv i mitt arbete med myndighetsutövning.
Ger en större kvalitet på arbetet.
Ger möjlighet att få ökad kunskap inom olika tillsynsområden, få relevanta handlednings och 
tillsynsmaterial, hjälper till att göra det möjligt att göra tillsyn inom "nya" områden och förbättra tillsynen 
inom befintliga områden. Värdefullt med utbytet mes andra kommuner och länsstyrelsen.
ger styrka att fler kommuner gör lika då verksamutöv pratar över gränserna. ökar kunskap.
goda
gör tillsynen mer rättssäker
Har inte denna övergripande bild
Idéer för nya kontrollprojekt.
Inga.
Inga. Kanske min chef anser annorlunda. För mig som handläggare har jag än så länge inte haft 
användning av er verksamhet.
Inte så stor effekt.
Jag ser/hör inte mycket av miljösamverkan i mitt arbete. Däremot har utbildningarna styrts upp på ett 
bättre sätt de senaste åren, och varit mycket bra ordnade.
kan inte bedöma.
Kan inte riktigt svara men riktade projekt som berör specifika problematiska område är oerhört viktiga
Kemikaliepeojrkten har varit bra
Kompetensutvecklande, ökad samsyn och lite av en "krydda i vardagen".
Kompetensutveckling för både de som deltar i projektledning och för dem som bara är med på 
utbildningarna
Lätt att fortbilda sig.
mer input
mest för att samordna utbildningar
Miljösamverkan Skåne tar fram utbildningar och vägledningsmaterial inom områden som kommunerna har 
behov av. Detta är något som små kommuner inte kan göra på egen hand och där fyller miljösamverkan ett 
stort behov.
Miljösamverkan är en mycket viktig organisation för att förbättra och förenkla tillsynen i regionen.
Mycket positivt, det har blivit lättare att delta i projekt samt att vara med i projektgrupp.
möjligheter att dela erfarenheter och kunskap
Nätverk och samsyn
positiv och effektiviserar arbetet
Positiv! Det behövs
Positiva
positiva
Positivt att delta i grupper, vara på seminarier och ta del av vägledningsmaterial. Kvaliteten har blivit högre 
och styrningen bättre mot hur det var tidigare innan Elin höll i det. Elin är en väldigt kompetens 
projektledare.
Relativt stora då man får vidarutbidlning och möjlighet att träffa kollegor
Rättsäkerhet
Samlande funktion. Ser till att vi är delaktiga i ett större sammanhang.
samlande organ som är ett forum för att hela tiden höja ribban i miljöarbetet
Samordnande, effektivare att inte behöva ta fram materialet själv.
Samsyn mellan kommunerna.
Samsyn och samordning generellt bättre
Samsyn, rättsäkerhet, effektivisering
Samsyn.
Stor
Stor effekt på samordning och kunskapshöjning bland inspektörerna
Stor effekt, (kanske viktigast för små kommuner)
Stöd i tillsynen. Effektivare tillsyn. mer likvärdig tillsyn över hela Skåne.
Större insikt i det som vi i en liten kommun sällan kommer i kontakt med
Svårt att svara på då vi de senaste åren haft det väldigt rörigt



Svårt att svara på men det känns bra att det finns.
Särskilt för de som deltar i projekten är det både en stor kompetensutveckling men även ett 
nätverksbyggande.
söak kunskap om projekt
Tillgång
Tror inte att det har några effekter
Trygghet genom samsyn
Trygghet i samsyn och underlagsmaterial samt utbildningar inom olika delar av vårt ansvarsområde.

Underlättar för en liten kommun att ta del av projekt och utbildningar
vet ej
Vet ej
vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej
vet ej
vet ej
vet ej
vet ej
Vet ej!
Vet ej.
Vet ej. På livsmedelsområdet inte jättestora.
vet inte
vet inte
Vi går gärna och använder ofta materialet
Vi har deltagit i några projekt som har varit positiva för tillsynen.
Vi kan genom projekten arbeta effektivare och hinna med mer tillsyn än vi annars skulle gjort, med större 
kompetens och dessutom tillsammans med andra kommuner så att vi får en likartad bedömning av 
tillsynsobjekten oavsett vilken kommun de ligger i.
Vi prioriterar att delta i projekt via miljösamverkan. Det är ett effektivt arbetssätt och bra att många 
kommuner jobbar med liknade frågor. Det ger större effekt när vi är många som jobbar med samma. En 
sak som också är viktig att belysa är att träffa kollegor vid sammankomster för då kan man bygga otroligt 
viktiga nätverk.
Vi är flera som t ex i ett projekt arbetar med samma sak, är en styrka att visa utåt mot företag, 
medborgare, samt politiker.
Viktig tillsynsvägledning inom nya eller svåra arbetsområden. Möjlighet för handläggare att få regionalt 
nätverk och erfarenhetsutbyte.
Viktigt med tanke på samsyn och kunskapsförmedling men även ett forum för att träffa kollegor.
Vägledande projektrapporter.
Väldigt få.
xx
xx
Ökad kompetens
Ökad och bättre samverkan med kommunerna



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svaran
de

Inte 
alls - 
På ett 
betyd
ande 
sätt

3,2% 0,8% 3,2% 1,6% 8,7% 7,9% 19,8% 23,8% 15,1% 15,9% 126

Totalt 126



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Svaran
de

Inte 
alls - 
På ett 
betyd
ande 
sätt

7,9% 4,8% 11,1% 4% 18,3% 10,3% 14,3% 16,7% 8,7% 4% 126

Totalt 126



41. Övriga synpunkter

Svar

-
.
.
Alltid bra med mer resurser, de borde dock göra mer väsen av sig så vi får se hur mycket jobb som läggs 
ner inom samverkan. För det är om jag förstår det hela rätt en hel del.
Avslut gällande de projekt som är igång måste redovisas på ett tydligt sätt i årsredovisning / 
verksamhetsberättelser/ styrgrp möten mm tydligare - rada även upp de projekt som har fastnat pga inga 
projektmedl mm.
Bara med utökning av projektledartjänsten. Ju mer vi kan få samordnat desto effektivare kan vi jobba.
Behovet finns av många fler utbildningar som passar våra behov.
Gärna utbildningar som är fördjupade och på relativt avancerad nivå. Grundläggande kunskap kan man 
införskaffa sig på annat sätt. Gärna teknisk kunskap. Gärna fokus på vad som ligger i tiden eller områden 
som är eftersatta.
Bättre kurser, mera struktur.
Det skulle vara positivt om man permanentade organisationen och Elin fungerar väldigt bra i rollen. Skulle 
hon inte fortsätta så tappar man mycket kompetens så att det är önskvärt att göra tjänsten permanent så 
att Elin inte söker annat jobb av just anledning att hon har en delvis projektanställning.
Det är viktigt att hemsidan är uppdaterad med rätt datum för träffar mm. Material som skickats ut i projekt 
bör så snart som möjligt läggs ut där. De behövs resurser för att detta ska fungera, det gör sig inte av sig 
själv. 
Elin Ulander är en pärla, var rädd om henne!! Hon håller ordning och farten uppe i projekten samt är positiv 
och omtänksam.

Dålig information om vad som är på gång, hemsidan är usel. Vi har missat att det varit projekt om 
dricksvatten trots att vi sökt information.
Egen hemsida hade varit trevligt, och inte under länsstyrelsen. Ett forum med möjlighet att ställa frågor till 
andra inspektörer?
Projektledartjänsten känns som att den lett till fler utbidlningar och med bra kvalitet. Även enklare att nå 
personen och ställa frågor och komma med förslag.

Elin gör ett väldigt bra jobb med samordning och för att skapa driv framåt i projekten.
Elin Ulander gör ett kanonjobb!
En projektledartjänst behövs verkligen då det bidrar med ökad kunskap, erfarenhetsutbyte, kontakt mellan 
kommunerna och ökad samsyn.
länsstyrelsen är fortfarande ganska osynliga i sammanhanget där är Miljösamverkan Skåne mycket mer 
drivande och synliga.
För flera år sen kom det upp önskemål om nätverk. Det kan vara svårt att hitta kollegor som jobbar med 
samma, det hade varit bra med ett forum för snabba frågor eller kontakt för djupare diskussioner.

Skulle också önska mer vägledning gällande miljöfarliga U-verksamheter.
För oss lite mindre kommuner är det guld värt med gemensamma tillsynprojekt, samsyn och 
informationsutbyte. Det finns även en stor potential för förbättrat samarbete med Länsstyrelsen.
Ge ut bättre information om vad ni gör som är relevant för respektive område.
Gärna fler projekt inom livsmedelsområdet, främst dricksvatten!
Gärna utbildning/projekt kring samsyn
Hemsidan behöver utvecklas och vara bättre uppdaterad!
Hemsidan har ytterligare att önska. Hur används den?
Hemsidan kan utvecklas, Miljösamverkan Stockholm har en bra hemsida som man kan kolla på.

Inga tillägg.
Ja hoppas verkligen att Miljösamverkan finns kvar och kan jobba än mer aktivt för att få igång relevanta 
projekt. Det är svårt att hinna med att ingå i en projektgrupp så där kanske rollen från miljösamverkan 



skulle vara större och mer drivande. Svårigheten är som när det gäller Livsmedelsverket att det hela tiden 
sker så mycket förändringar att det 'är svårt att möta deras förväntningar och utbilda sig i tid till något nytt 
kommer när vi i stort inte riktigt vet vad det innebär.
Jag anser att den inte finns någon process för att välja projekt som gör att de viktigsate projekten 
prioriteras. Kommunerna ska involveras, men på ett annat sätt än att välja om idag. Först måste vi 
bestämma prioriteringsgrunder, där miljöproblem som behöver lösas kan vara en priogrund. Därefter 
måste kommunerna informeras om det. Alla kommuner behöver inte involveras i alla projekt. Vissa 
miljöproblem berör bara vissa kommuner, ex. kustkommunerna.
Jag efterfrågar större samsyn i olika frågor. Mer dialog och bättre samverkan mellan länsstyrelsen och 
kommun, men även mellan kommunerna.
Jag har en känsla av att utökningen till viss del utnyttjats för att ta ett steg bakåt av de som tidigare var 
mer aktiva
Jag har inte märkt av den nya tjänsten så mycket, men den gör säkert mycket stor nytta. Jag skulle vilja 
efterlysa en utbildning inom livsmedelskontrollen, och något nytt tillsynsprojekt. Jag skulle också vilja att 
miljösamverkan fick en bättre hemsida.
Jag hoppas att kommunerna och Kommunförbundet fortsätter att ha en heltidstjänst. MSS ska kännas som 
kommunernas redskap
Jag kan inte svara på den frågan. Jag använder mig inte av ert material eller nätverk i min tjänst som 
miljöinspektör.
Jag tror att det har utvecklat projekthanteringen på ett mycket positivt sätt och att kvaliteten i 
projektarbetena höjts rejält. Sen finns det säkert mer som jag inte känner till. :)

Men måste också framföra att det inte är oviktigt vem som är på plats och idag tror jag att förstärkningen 
består att an mycket bra person.
Jag tror att en 100% projektledartjänst är en förutsättning för att MSV Skåne ska fortsätta att existera och 
leverera på samma sätt som tidigare.
Jag tror att utökningen förutom fler insatser också bidrar till en kontinuitet på tjänsten. Det är nog svårt att 
hantera endast en halvtidstjänst inom KFSK för detta, om inte personen även har sin andra halva av 
anställningen inom KFSK.
Jag tycker att det är värdefullt att Miljösamverkan Skåne finns för bland annat samsyn och som en bas för 
att kunna ta fram gemensamma projekt och utbildningar.
Jag tycker det finns ett behov att ha kvar Elin (gärna Elin som gör ett kanonjobb) på heltid. Det behövs 
verkligen för att organisera samverkan.
Jag tycker kvalitén och uppföljningar av projekten har blivit mycket bättre! Jag ser det som svårt att backa 
bandet och gå tillbaka till hur det var innan.
Det är viktigt att betona att det är en samverkan, vilket innebär att även länsstyrelsen ska samverka och 
förstå det så de inte kör över kommunerna.
Kan bara tänka att det är positivt. Problemet kan nog vara att det inte sprids vidare helt på arbetsplatserna.
Lst osynlig
Miljösamverkan och vi andra behöver bli bättre på att zooma ut och se de verkligt stora 
hållbarhetsutmaningarna- och fokusera mindre på detaljer. Omställningen till hållbara transporter är ett 
område som kommer ha mycket stor betydelse för hur städerna klarar av att nå klimatavtalet samt ett 
förändrat klimat. Hur verkar vi på bästa sätt för att minska samhällets bilberoende? Kanske vi behöver bli 
mer aktiva i granskningen av planer för utbyggnad av externhandel t ex. Fokusera våra yttranden på hur vi 
bäst gynnar hållbara transporter vilket kommer ha stor utväxling för nästan alla miljömål.
Miljösamverkan Skåne är viktig. Det händer mycket inom miljö/hälsa området och samverkan innebär att 
det alltid kommer nya relevanta utbildningar och tillsynsmateriel.
Område som är aktuella är IED genomförande där miljösamverkan kan ha en roll vid sidan av 
naturvårdsverket och lst. Område som riskhantering är alltid aktuellt. Hållbarhet och ekosystemtjänster, 
avfallsminimering och andra komplicerade tema där enskilda kommunen känner att det är betydelsefulla 
frågor men är för svåra att enskilt ta i dem.
Positiv, det är viktigt att ha en välfungerande och resursstark samordningsfunktion. Fortsätt så!
Sammarbetet med Lst har genom miljösamverkan blivit bättre men det varierar ordentligt beroende på 
vilket tillsynsområde det handlar om och vilken avdelning/vilka personer på Lst som berörs.
Samordning för utbildningar och länsmöten har fungerat mkt bättre, mer organiserat och uppstyrt.
Samsyn genom utbyte av rutiner i kommunerna, dialog mellan kommunerna. 
Vara vägledande. 



Var bättre på att profelera sig 

Se till att ordna hemsidan så att man kan se vilka projekt som är pågående. Se bla Västra Götalands.
Ser det enbart som mycket positivt att Elin Ulander jobbar heltid med detta. Hon är en mkt stor tillgång och 
duktig!
Ser gärna att det ordnas fler gemensamhetsmöten mellan kommunerna i hälsoskydd
Snälla, se över er hemsida så att det går att enkelt hitta uppdaterad information om projekt, 
verksamhetsplan mm! Gärna fler "kortprojekt", som inte kräver så mycket förberedelser och som inte drar 
ut så mycket på tiden innan de kommer igång.
Tittade på hemsidan nu och den ser jättebra ut!
Tycker att MSS har fått ett lyft genom Elin!
Tyvärr känner jag inte till att ni fått en utökning av organisationen, men det borde bara vara positivt. Er 
hemsida fungerar inte alltid tyvärr, just när man vill söka på projekt och sedan borde det vara lättare att 
göra olika sökningar där. Men det är inte bara er hemsida som inte är tipptopp.
Utvärderingen borde ha alternativ för vet ej på åtminstone vissa frågor.
Utvärderingsenkäten var inte den enklaste jag sett
Utökningen med en 50%-ig tjänst har framförallt märkts i större närvaro och engagemang i det som 
miljösamverkan gör. Det har varit jättebra och ett stort stöd i arbetet med utbildningar och dylikt att det 
finns någon som kan vara närvarande och ta större ansvar för det organisatoriska.
vet inte
xx
Önskar en tydligare koppling med miljösamverkan i övriga län - miljösamverkan Sverige". Att alla län 
genom miljösamverkan inte behöver sitta och ta fram vägledningsmaterial inom områden där 
lagstiftningen och riktlinjer från våra statliga verk är otydlig utan detta kan tas fram på nationell nivå i 
dialog med kommuner, länsstyrelser och vägledande myndigheter som t.ex. Naturvårdsverket tillsammans 
med aktuell bransch. Tillsynsprojekt genomförs med fördel på nationell nivå genom respektive läns 
miljösamverkans regi genom inledande utbildningar och träffar men att det vägledande materialet tas fram 
på nationell nivå.
Önskvärt att ha ett projekt om ABP



Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens

223 0 166 74,4%
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Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen 
Skåne, Kommunförbundet Skåne, Skånes kommuner och 
Arbets- och miljömedicin, Region Skåne. En huvuduppgift 
är att effektivisera och utveckla tillsynen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt kontrollen inom livsmedelsområdet.

www.miljosamverkanskane.se

www.miljosamverkanskane.se

Länsstyrelsen Skåne 
205 15 Malmö 
Besöksadress: Kungsgatan 13, Malmö 
Tel 010-224 10 00 vx 
Fax 010-224 11 00 
www.lansstyrelsen.se/skane

Kommunförbundet Skåne 
Box 53 
221 00 Lund 
Besöksadress: Gasverksgatan 3a, Lund  
Tel: 0728-85 47 00 
Fax: 046-719930 
www.kfsk.se

Skånes kommuner

Arbets- och miljömedicin, Region Skåne
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