Kontakt
Tillsammans får samtliga medarbetare som
arbetar med miljötillsyn i Skånes kommuner ta
del av Kommunförbundet Skånes projekt
Effektiv miljötillsyn.

Projektansvarig
Bo Persson
0709-71 99 15
bo.persson@kfsk.se

Projektet har beviljats 5 miljoner kronor av
Europeiska socialfonden och pågår fram till
sommaren 2013. Socialfonden stöder projekt som
främjar kompetensutveckling och motverkar
utanförskap där jämställdhets- och
tillgänglighetsperspektiv lyfts.

Projektledare
Ulrica Adelbris
0709-71 99 16
ulrica.adelbris@kfsk.se

Effektiv miljötillsyn har utsett en styrgrupp och en
referensgrupp med gemensamt syftet att förankra
projektet och dess resultat i sina nätverk samt
säkerställa att insatserna svarar mot aktuellt behov.

Kommunikatör

Styrgruppen är ansvarig för att fattade beslut
genomförs och är samtidigt en stödjande
resurs till projektledningen. Gruppen består av
miljöchefer och utvecklingsledare från Skånes
kommuner och är viktiga ambassadörer för
projektet.
Referensgruppen som representeras av
Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen i Skåne län,
Småföretagarnas Riksförbund och
representanter från miljökontoren har som
huvuduppgift att utveckla samarbetet mellan
myndigheter och näringsliv.
Mer information: www.kfsk.se/effektivmiljötillsyn
Samarbetspartners:

Effektiv
miljötillsyn

Emma Wolf
0709-71 99 86
emma.wolf@kfsk.se
Projektet som rustar
Skånes miljökontor med

framgångsrik
Kommunförbundet Skåne
Box 53
Porfyrvägen 8
221 00 Lund

kommunikation,
hållbara samverkansmodeller
och lägger grunden för

gemensam utveckling

Effektiv miljötillsyn
kommunicera
Att arbeta på en kommunal myndighet
innebär mycket kontakter med
medborgare och de företagare som är
föremål för kontroll.
I tillsynsarbetet uppstår många situationer
som kan leda till konflikter och det kräver en
förmåga att hantera känsliga situationer.
De som arbetar inom tillsynsområdet ägnar
stor del av sin arbetstid åt att kommunicera,
men trots det saknar många utbildning i
kommunikation och bemötande. Effektiv
miljötillsyn erbjuder kompetensutvecklande
insatser för att stärka deras yrkesroll och
möjlighet att förebygga konflikter samt
hantera svåra situationer.

samverka

utveckla

Ökad samverkan stärker resursutnyttjandet och tar bättre tillvara på
medarbetarnas inflytande och lärande.

Samhällets ökade krav utmanar verksamheterna att ständigt förändras och
utvecklas.

De flesta miljökontor har svårt att hinna med
tillsynen i tillräcklig omfattning och ett sätt
att hantera detta, förutom ökade
personalresurser, är främst lokal samverkan
men även samarbete mellan kommuner. En
fördjupad form av samarbete kan bygga på
delade tjänster eller utbyte av tjänster mellan
kommuner inom vissa tillsynsområden.

Genom projektet får verksamhetschefer
möjlighet att driva förändringsprocesser
tillsammans och stötta en kontinuerlig
verksamhetsutveckling för att gemensamt
stå rustade för samhällets ökade krav, bli
mer rättssäkra och effektiva och erbjuda
konkurrenskraftiga arbetsplatser.
Även externa nätverk utvecklas, genom
innovativa dialogmöten mellan miljökontor
och näringsliv vilket bidrar till ömsesidig
kunskap om varandras skilda behov och
förutsättningar.

Aktiviteterna inom projektet öppnar upp för
dialog och nya initiativ kring samverkan och
gemensamma tillsynsinsatser.

projektets mål
Främja personlig utveckling
Starta processer
Underlätta kommunikation
Utveckla nätverk

Våren 2012 genomförde Effektiv miljötillsyn
workshops med ansvariga från Skånes
miljökontor där aktuellt behov inom
kommunövergripande samverkan kartlades.
En önskan som framkom, och som projektet
initierat till att utveckla, är en gemensam
digital plattform för spridning av dokument,
som checklistor, informationsskrifter,
riktlinjer och taxor.

Bidra till mångfald
Bidra till att verksamhetsmål uppfylls

För mer information: www.kfsk.se/effektivmiljötillsyn

