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Effektiv miljötillsyn har gett regionen unika möjligheter att rusta miljö-
kontoren med framgångsrik kommunikation, hållbara samverkansmodeller 
och lägga grund för gemensam utveckling. 

Tillsammans har 400 medarbetare som arbetar med miljötillsyn i Skånes 
kommuner och miljöförbund fått chans att ta del av Kommunförbundet Skånes 
projekt Effektiv miljötillsyn. Projektet har finansierats av 
Europeiska Socialfonden och pågått mellan 2011-2013. 

Effektiv miljötillsyn har skapat förutsättningar för med-
arbetarna att kommunicera bättre, lära av varandra, bli
tryggare i sin yrkesroll och tillsammans förbättra och 
utveckla tillsynen.  En bättre arbetsmiljö i tillsynen och 
möjlighet att uppnå befintliga kvalitetsmål har varit några 
av målsättningarna. Projektet har levererat allt från tradi-
tionella utbildningar, seminarium och nätverksträffar till 
ledarskapsprogram, utvecklingsgrupper och dialogmöten 
med näringslivet.

Småföretagarnas Riksförbund, Svenskt Näringsliv och Läns-
styrelsen i Skåne har varit samverkanspartners och haft 
som främsta uppgift att bidra till en ökad förståelse mellan 
miljökontor och företagare. 

1400 utbildnings- och 
samverkansinsatser 

6500 timmar kompetensutveckling

68% deltagande kvinnor
32% deltagande män

Fördelning befattningar:

Handläggare

Chef
Övriga

Administratör



Kompetens och nätverk 
för en stärkt yrkesroll

God kommunikation och stort kollegialt nätverk ger tillsyns-
arbetet bra förutsättningar i kontakten med kommuninvånare 
och företagare. 

Många av de ca 400 medarbetare som deltagit i Effektiv 
miljötillsyn menar att kompetensutvecklingen gett dem 
kunskap och insikt i att bemöta verksamhetsutövare och 
kollegor på ett nytt sätt. ”Vi har blivit mer lyhörda för varandras behov 
och fått en tydligare och rakare kommunikation”, berättar en deltagare.

Att skugga en kollega och ge feedback var ett uppskattat moment i projektet. 
Flera miljökontor har anammat metoden och implementerat den i sin verksamhet.  
Utvärderingarna visar att metoden har gett ökad insikt i hur man kommunicerar 

och en medarbetare menar att 
”Möjligheten att få gå bredvid 
en kollega från en annan kom-
mun gav mig ökad trygghet i min 
yrkesroll”. 

En viktig del i skuggningen var att 
ge och ta feedback. Flera medar-
betare insåg att feedback bygger 
mycket på att uppmärksamma 
det positiva, något de kände att 
de behövde bli bättre på. 

”Vi måste ha ett 
öppet sinne för att  kunna 
bemöta andra på bästa 
sätt, det handlar mycket 

om vår egen attityd.”
Medarbetare

”Vi har fått en effektivare tillsyn 
genom att ställa öppna frågor.” 

Miljöchef



Engagemang och nyfikenhet har 
väckts kring vikten av att vara en bra 
kommunikatör. Många medarbetare 
vill fortsätta diskutera bemötande i 
tillsynen och en medarbetare uttryckte 
att ”Lika väl som att vi diskuterar och 
arbetar med avfallshantering behöver 
vi arbeta med dessa frågor.” På några 
arbetsplatser har kommunikations-
insatsen också bidragit till nytt 
upplägg av medarbetarsamtal och 
löneprocess.

Mångfald och jämställdhet har disku-
terat utifrån yrkesrollen och många 
medarbetare har insett vikten av att 
lyfta frågorna i arbetsgruppen. En 
kommun har sedan tidigare haft en 
mångfaldsgrupp med uppgift att ta 
fram intressanta frågeställningar till 
arbetsplatsträffar, en idé som spridits 
genom projektet och inspirerat andra 
kommuner. 

Många har börjat 
titta på sig själva 
istället för att leta 

fel hos andra.
Medarbetare



Ökad samverkan och 
mindre revirtänkande

Det är en utmaning för många miljökontor att ekonomiskt klara tillsynsuppdraget 
och projektet har därför inriktats på ökad lokal och regional samverkan. 

Det har i projektet diskuterats vilka behov som finns inom tillsynen och utveck-
lingsgrupper har bildats för att fånga den drivkraft som finns att arbeta med 
utvecklingsfrågor. Det har handlat om ökat resursutnyttjande, gemensam 
kompetensförsörjning, bättre tillsynsvägledning och framtagande av bransch-
experter. Arbetet är i full gång och kommer fortsättningsvis att drivas vidare i 
Miljösamverkan Skånes regi (ett samarbete mellan Kommunförbundet Skåne och 
Länsstyrelsen i Skåne). 

Projektets insatser har också lyft yrkesrollen och 
bidragit till att det blivit enklare att lyfta luren och fråga 
kollegor i andra kommuner. En chef uttryckte att ”Jag 
upplever en ökad öppenhet mellan miljökontoren och 
en medvetenhet om den egna rollen som jag inte sett 
tidigare”.

Ett konkret resultat av projektsamverkan är 
den kundenkät som tagits fram med 
syfte att gemensamt kunna utvär-

dera verksamheternas kommunikation 
med företagare och kommuninvånare. 



I samarbete med Svenskt Näringsliv och Småföretagarnas 
Riksförbund har innovativa dialogmöten mellan företagare 
och myndigheter genomförts. Syftet har varit att öka den 
ömsesidiga förståelsen om varandras skilda behov och 
förutsättningar. Det har varit uppskattade möten och en 
representant från Småföretagarnas Riksförbund uttryckte att ”Vi har fått bättre 
insikt i hur kommunerna bedriver miljötillsyn och ny kunskap och kontakter för 
att bättre kunna stödja våra medlemmar i deras miljöarbete.” 

”Vi har fått 
perspektivseende när 
det gäller näringslivet, 

vi ser vår roll på 
ett nytt sätt”. 

Miljöchef



Projektet som plattform 
för framtidens tillsyn

Samhällets ökade krav utmanar miljökontoren att ständigt förändras och 
utvecklas. Projektet har satsat mycket på ledarskapet som har stor betydelse i 
förändringsprocesser.

Chefer har erbjudits kompetensutveckling i ledarskap, jämställdhet och hållbart 
förändringsarbete. En av deltagarna berättade att ”Jag har infört nya rutiner för 
avstämning med medarbetarna, det har gett en bättre dialog och uppföljning.”

Individuell coachningen till chefer var ett pilotförsök att bana väg för andra 
utvecklingsorienterade verksamheter. Fyra chefer deltog och insatsen gav dem 
stöd i att prestera bättre och få hjälp att prioritera och fatta viktiga beslut. En av 
dem uttryckte att ”Vi har fokuserat på mina framgångsfaktorer och hittat ur-
sprunget till mina styrkor och utvecklingsområden som ledare, varje möte med 
coachen var en verklig energikick.”

Många av deltagarna har ett stort personligt engagemang för miljöfrågor och vill 
göra skillnad. Engagemanget i kombination med knappa resurser har skapat ett 
behov av att diskutera ambitionsnivåer i arbetet. ”Redan när vi planerar ett till-
synsprojekt bör vi komma fram till vilken ambitionsnivå vi ska ha.” sa en inspektör 
under ett utbildningstillfälle. Ett led i verksamheternas utveckling kan var att fast-
ställa nivåer för olika typer av uppdrag för att skapa tydlighet för medarbetarna.

”Jag måste lära mig att skörda frukten av det jag 
lärt mig, coachningen har öppnat mina ögon.” 

Miljöchef på pilotkontor





Projektledningen är glad att ha fått bidra till 
ökad öppenhet och medvetenhet hos delta-
garna. De mjuka frågorna har sats i centrum 
och för många medarbetare var det första 
gången de fick möjlighet till kunskap och 
insikt i sitt sätt att kommunicera. Förhopp-
ningsvis får den personliga utvecklingen ta 
mer plats i verksamheterna framöver. Pro-
jektledningen hoppas att projektets resultat 
kan leda till att högskolorna tar till sig av 
vårt resultat och satsar mer på kommuni-
kations- och bemötandefrågor för framtida 
inspektörer. Hur vi levererar budskap är 
många gånger avgörande för mottagarens 
förståelse och den framgång vi når i arbetet.

Att få verksamheterna att våga tänka lång-
siktigt har varit en stor utmaning då tid är 
en ständig bristvara. Utvecklingsarbetet 
bidrar på sikt till bättre lösningar och ökat 
resursutnyttjande, men initialt krävs mycket 
tid och engagemang för att få saker att 
hända. Flera miljökontor har dock blivit 
motiverade och vågat satsa på utveckling 
av både ledare och verksamhet. Genom 
utvecklingsgrupperna har också engagerade 
medarbetarna fått möjlighet att tillsammans 
driva viktiga frågor. 

Stanna upp och 
blicka framåt 



Starta processer 

Underlätta kommunikation 

Bidra till att verksamhetsmål uppfylls 

Främja personlig utveckling 

Bidra till mångfald 

Utveckla nätverk

Det finns mycket kompetens i regionen och projektet har 
lyckats skapa möjligheter för deltagarna att lära av varandra 

genom blandande diskussionsgrupper, skuggningspar, 
utvecklingsgrupper osv. Vi vet idag att lärandet sker till 
största delen på arbetsplatsen och i samspel med andra. 
Förhoppningsvis tar cheferna över stafettpinnen för att 
på bästa sätt utnyttja all den kompetens de har i sina 
verksamheter. 

En bra dialog är en förutsättning för en hållbar samverkan 
mellan miljökontor och näringsliv. Första steget är taget genom 

dialogmötena och tack vare de etablerade kontakter som projektet 
har skapats finns goda möjligheter till fortsatt samarbete.   

På många kommunala socialkontor erbjuds idag chefer och medarbetare indi-
viduell handledning som stöttning i myndighetsarbetet. De individuella coach-
ningsinsatserna som projektet erbjudit är första steget i den riktningen. Vi tror att 
både chefer och medarbetarna på miljökontoren har snarlika behov som de som 
arbetar med sociala frågor och hoppas i framtiden få se ett ökat lärande mellan de 
olika kommunala myndigheterna. 

”Vi kommer framöver att försöka identifiera 
konkreta aktiviteter där vi och Kommunförbundet 

Skåne kan samarbeta i framtiden.” 
Småföretagarnas Riksförbund



Effektiv miljötillsyn
samverkakommunicera utveckla

Samarbetspartners

”Totalt sett har det här 
projektet gjort att vi 

har blivit en effektivare 
tillsynsmyndighet idag 

än vi var tidigare.” 
Miljöchef

Effektiv miljötillsyn har erbjudit samtlig personal som arbe-
tar med miljötillsyn i Skånes kommuner och miljöförbund 
kompetens- och utvecklingsinsatser för att stärka det 
regionala tillsynsarbetet.  Projektet har helfinansierats av 
Europeiska Socialfonden och drivits 
av Kommunförbundet Skåne.  

De mjuka frågorna har sats i 
centrum och för många med-
arbetare var detta första gången de 
fick möjlighet till kunskap och insikt i sitt sätt att kommuni-
cera. En bra dialog är en förutsättning för hållbar samverkan 
mellan miljökontor och näringsliv. Första steget är taget 
och tack vare de etablerade kontakter som har skapats 
under projektet finns goda möjligheter till fortsatta initiativ.   


