Verksamhetsplan inkl. kommunikationsplan 2012-2014 (VP:n uppdateras kontinuerligt)
Bakgrund
Behovet av Miljösamverkan Västerbotten grundas bland annat i de utvärderingar av Sveriges miljömål som är gjorda. I dessa lyfts fram att nätverk och
forum för dialoger mellan myndigheter och näringslivet behöver etableras och förstärkas för att öka förståelsen för att utgångspunkterna i olika aktörers
miljöarbete är olika. I den senaste utvärderingen lyfts även fram att en rättsäker och effektivprövning och tillsyn enligt miljöbalken är ett viktigt verktyg för
att nå miljömålen. I den förstudie som gjordes 2011 för Miljösamverkan Västerbotten, belystes dagens ökade krav på samverkan för att klara
kompetenskrav och för att utnyttja de resurser som finns på bästa sätt. Vidare belystes i förstudien att brist på samverkan kan ge olika tillämpning av
lagstiftningen och därmed snedvrida företagens konkurrens samt att brister i kommunikationen mellan myndigheter och företag kan leda till ett sämre
miljöarbete hos företagen.
I dagsläget finns organisationer för Miljösamverkan (utöver Miljösamverkan Västerbotten) i tio av landets regioner. Miljösamverkan Västerbotten (MSAC)
startade i april 2012 som det elfte miljösamverkansprojektet i Sverige. Initialt är detta treårigt projekt men med ambitionen att permanentas om det visar
sig att samverkansformen faller ut väl. Projektet finansieras av Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten samt kommunerna i Västerbotten.
Miljösamverkan Västerbottens huvudsakliga verksamhet består i att vara ett samverkansforum för myndigheter och företag om tillsyn och prövning inom
miljöbalkens regelverk. De övergripande effektmålen handlar om 1) att en mer effektiv miljötillsyn ska åstadkommas, 2) att kunskap om miljöfrågor hos
verksamhetsutövare ska öka och 3) att konkurrenskraften hos företag ska öka så att de kan bidra till att miljömålen och länets intentioner om en hållbar
utveckling.
De delprojekt (minst 3) som genomförs ska nå/engagera minst 200 företag ska nås under projekttiden. Alla kommuner i länet ska också delta i minst ett
delprojekt.
Miljösamverkans primära målgrupper är företag/verksamhetsutövare med miljöfarlig verksamhet samt kommunala tjänstemän och beslutsfattare inom
miljö- och hälsoskyddsområdet.
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Nuläge
En projektledare har anställts på 50 procent fram till och med 2014. Projektet Miljösamverkan Västerbotten inleddes med en kartläggningsfas där en relativt
omfattande enkät skickades till alla kommuners miljöförvaltningar och näringslivskontor samt tre regionala näringslivsorganisationer. Enkäten innehöll
frågor om samverkan och tillgång till relevant information idag, om förväntningar på projektverksamheten och inom vilka områden det fanns behov av att
genomföra konkreta delprojekt. Även en preciserad projektprioriteringsenkät har skickats ut till kommunernas miljöförvaltningar i juni 2012.
I augusti 2012 träffades kommunernas kontaktpersoner samt styrgruppen och de olika förslagen till delprojekt prioriterades. Forumet beslutade att påbörja
två projekt inom områdena Inventering av gamla deponier samt Egenkontroll med fokus på riskbedömning under hösten 2012. Man fattade också beslut om
att under våren 2013 påbörja ett projekt om Avfall som anläggningsmaterial, och under hösten 2013 ett projekt om vindkraftstillsyn. Även tre teman för
utbildningar föreslogs.
I maj 2013 har 3 delprojekt startats (egenkontroll med fokus på riskbedömning, inventering av nedlagda deponier, avfall som anläggningsmaterial) och 3
seminarier har genomförts riktade till TM har genomförts. Inom delprojektet Egenkontroll med fokus på riskbedömning har flera lokala företagsträffar
genomförts. Den 23 maj genomfördes en miljösamverkansdag och följande beslut om projekt fattades; enskilda avlopp mm genomförs om VA-sen tackar Ja
till att samverka kring detta, vindkraftstillsyn startar först 2014, under hösten 2013/våren 2014 genomförs ett ”mikro-projekt” ang migrationsboenden och
också ett mikroprojekt/seminarium om riskbaserad taxa.
Fortbildning har också skett på presidieträff om miljökvalitetsmålen och dess koppling till miljöförvaltningarnas verksamhet samt om åtalsanmälningar. På
miljösamverkansdagen 130523 genomfördes en inspirationsföreläsning om korrekt och brukarvänlig myndighetsutövning.
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HANDLINGSPLAN 2012-2014
Effektmål och
resultatmål 20122014 enl. projektbeskrivning
ALLA
DELPROJEKT

Delprojekt1
Inventering av
gamla deponier

Delprojekt 2
Egenkontroll

 Ökad kvalitet på
myndigheternas
arbete
 Ökad
miljökompetens
hos VU
 Ökad
konkurrenskraft
hos VU
 Genomförande av
minst 3 delprojekt
under projekttiden
 Alla kommuner ska
medverka i minst
ett projekt
 Minst 200 företag
ska nås under
projekttiden
Se ovan

Aktivitetsmål 2012-2014 enl.
projektbeskrivning











Alla kommuner ska delta minst en gång
Minst 10 kommuner i ett projekt
Inled med kartläggningsfas
Ta fram minst 3 gemensamma
informationsmaterial
Anordna minst 3 temadagar,
projektarbetsdagar eller
seminariedagar riktade till TM
Anordna minst 3 temadagar,
seminariedagar, minimässor etc.
riktade till VU
Alla delprojekt ska utvärderas och
slutrapporteras
Projekt ska kunna redovisa kvalitativa
och kvantitativa effekter av samverkan

Mål, se ovan. Anpassning till resp.
delprojekt. Beskrivs i delprojektplan.

Aktiviteter 2012-2014 enl. projektbeskrivning
mm.

Tidsplan

1.
2.
3.

Bilda arbetsgrupp
Planera projektet (projektplan)
Kartlägga lagstiftning, problematik, nuläge; TM och
VU
4. Ta fram checklista, vägledning, bedömningsgrunder
5. Anordna temadag/ minimässa för VU samt
myndigheter
6. Ta fram informationsmaterial riktat till VU
7. Ta fram slutrapport för delprojektet
8. Utvärdera val av inriktning, metod och resultat för
delprojekt
9. Undersöka målgruppernas kunskap, nytta och
inställning till genomfört projekt.
10. Använda i projektet framtagna indikatorer för att
mäta projektets effekter
11. Sprida resultat i målgruppen

2012-2014

Aktiviteter, se ovan. Anpassning resp. delprojekt beskrivs
i delprojektplan.

Träff
Avfallssamver
kan 24 okt.
Projekt
slutfört juni
2013

Seminarium/dialogmöte 121024, se aktivitet nedan.

Se ovan

Mål, se ovan. Anpassning till resp.
delprojekt. Beskrivs i delprojektplan.

Miljösamverkan Västerbotten

Aktiviteter, se ovan. Anpassning resp. delprojekt beskrivs
i delprojektplan.

2013-05-27

Projekt
slutfört höst

www.miljosamverkanvasterbotten.se

Ansvar/
resurs

Projektgrupp
Veronica Tengman
Bjurholm,
Alexandra Larsson
Vilhelmina, Inger
Nygren Skellefteå, Elin
Nilsson Norsjö/Malå,
Lst samt Lisa Redin.
Umeå deltar
initialt och delar med
sig av erfarenheter.
Projektgrupp
Jenny Nordvoll Lst,

2013

med fokus
riskbedömning

Startmöte 14 sept kl. 1000-1130.
Lokala företagsträffar; VA-sen, LSt, Umeå, Åsele,
Robertsfors, Vilhelmina, ev Storuman, Bjurholm. (inställt
Sorsle, Vännäs, Vindeln)

Delprojekt 3
Användning av
avfall som
anläggningsmassor

Se ovan

Ev. delprojekt 4
Inventering av
enskilda avlopp
mm

Se ovan

Mål, se ovan. Anpassning till resp.
delprojekt. Beskrivs i delprojektplan.

Aktiviteter, se ovan. Anpassning resp. delprojekt beskrivs
i delprojektplan.

Projekt pågår
under 2013

Hearing 131024
Kunskapsprojekt

Mål, se ovan. Anpassning till resp.
delprojekt. Beskrivs i delprojektplan.

Aktiviteter, se ovan. Anpassning resp. delprojekt beskrivs
i delprojektplan. Utbildning TM/VU 130314, se nedan.
1.

2.

3.

4.

Utveckla en kommungemensam metod (checklistor,
bedömningsgrunder) för att inventera enskilda
avlopp både utifrån ett miljö- och ett
arbetsmiljöperspektiv.
Genomföra en, mellan miljöförvaltningar och
tekniska förvaltningar, gemensam inventering av
enskilda avlopp i kommunen där både miljö- och
arbetsmiljöfaktorer inventeras och kartläggs.
Prioritera (och riskbedöma) områden/avlopp utifrån
både ett miljö- och arbetsmiljöperspektiv. Upprätta
en handlingsplan samt genomföra och/eller ställa
krav på åtgärder (ex informativa, tekniska,
administrativa).
Utveckla samverkan vad gäller frågor om vatten
men även dricksvatten inom kommunen och ta fram
en kommunal plan för VA (som innefattar både
nuvarande och framtida verksamhetsområden samt
områden utanför verksamhetsområdena).

Aktiviteter, se ovan. Anpassning resp. delprojekt beskrivs
i delprojektplan.

Delprojekt 5
Vindkrafts-
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avslut steg 3,
okt 2014, steg
4 ???.

Påbörjas
våren 2014
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Anette Fagerlund
Storuman, Åsa Engman
Ölund Umeå, Sune
Hellström Åsele, Agneta
Gustafsson Skellefteå
samt Lisa Redin. Ev
Lycksele.
Projektgrupp
Teresia Jonsson
Roger Nyman Umeå,
Helena Byström
Skellefteå, Marina
Olofsson, Lycksele
Lst.
M fl.
VA-sen
Miljösamverkan
Lst

Projektgrupp
Lst

tillsyn
Miniprojekt
Migrationsboenden

Miniprojekt/
seminarium
Riskbaserad
taxa

Utbildning 1
Avfall

Utbildning 2
Inomhusmiljö
med fokus
ventilation,
luftkvalitet, fou
Utbildning 3
Tillsyn, vatten,
miljömål, mkn

Ökad kvalitet på
myndigheternas
arbete

Mål, se ovan. Anpassning till resp.
delprojekt. Beskrivs i delprojektplan.

Ökad kvalitet på
myndigheternas
arbete

 Ökad kvalitet på
myndigheternas
arbete
 Ökad
miljökompetens hos
VU
 Ökad
konkurrenskraft hos
VU
Ökad kvalitet på
myndigheternas
arbete

Revidering, utveckling och uppdatering av befintligt
material från bärplockarboenden. Framtagande av
gemensam checklista mm.
Miniprojektplan. Stäm av med Dorotea m fl kommuner
(även Arvidsjaur)

Höst 13/ vår
14

Lisa, Nicke G, Lst

Utbildning TM
Gemensamt projekt för att skapa samsyn vad gäller
klassning av verksamheter och därmed debitering av
tillsynstid och taxor.
Framtagande projektplan.
Starta med inventering av kommunernas nuvarande
taxor och klassningar.













M fl.
Projektgrupp

Lisa, Lst, Jan O, Åsa EÖ

Anordna minst 3 temadagar,
projektarbetsdagar eller
seminariedagar riktade till TM
Anordna minst 3 temadagar,
seminariedagar, minimässor etc.
riktade till VU
Kommunicera projektet

Seminarium och dialogmöte för VU och TM ang.
Inventering av nedlagda deponier, Askåterföring,
Uppströmsarbete, Slamcertifiering, Elektronikavfall

121024

Miljöförvaltningar och
tekniska förvaltningar
(avfall), UMEVA, Lst,
SkogS
Arrangör:
Miljösamverkan och
SGA

Anordna minst 3 temadagar,
projektarbetsdagar eller
seminariedagar riktade till TM
Anordna minst 3 temadagar,
seminariedagar, minimässor etc.
riktade till VU

Seminarium Inomhusmiljö och hälsa 130228

130228

Projektledare
KOMIN, SoS, Lst, Umeå
kommun.
Inbjudna: TM och VU Y,
AC, BD-län

Anordna minst 3 temadagar,
projektarbetsdagar eller
seminariedagar riktade till TM
Anordna minst 3 temadagar,
seminariedagar, minimässor etc.
riktade till VU

Seminarium 130314 med Miljösamverkan och Ann
Salomonsson och Mikael Jonsson, Lst.

130314

Miljöförvaltningar och
tekniska förvaltningar
(VA), UMEVA
Arrangör:
Miljösamverkan och
VA-sen.
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Utbildning 4
Riskbaserad
taxa

Presidier och
ägargruppsmöt
en

Ökad kvalitet på
myndigheternas
arbete



Kommunicera projektet



Anordna minst 3 temadagar,
projektarbetsdagar eller
seminariedagar riktade till TM
Kommunicera (mini)projektet

Utbildning i Lycksele/Skellefteå/Umeå

Genomföra minst 3 möten för
presidierna i länets miljönämnder
för att informera om
miljösamverkan och aktuella
miljöfrågor
Genomföra minst 3 st
ägargruppsmöten/sammanträden
under projektperioden

120822: Ägargrupp: miljösamverkans verksamhet –
beslut projektens inriktning mm.
130131: Presidieträff, tema: Miljömål,







VÅR 2013

Projektledare
SKL
Ngn kommun?

120822
130131
130523
131022-23

Projektledare

SKL

åtalsanmälningar
130523: Ägargrupp: Miljösamverkans verksamhet, beslut
fortsatt inriktning, Inspirationsföreläsning ”Korrekt och
brukarvänlig myndighetsutövning för tj.män”.
131022-23: Presidieträff: ”Miljösamverkans effekter” och
”Korrekt och brukarvänlig myndighetsutövning för
politiker m fl”. ”Professionell myndighetsutövning” (Lst
miljöskyddsdag)

2014 – 2
möten

2014: Ägargruppsmöte och Presidieträff
Följa upp miljösamverkan

 Hitta minst 6 mått som kan indikera
effekter av miljösamverkan
 Projekt ska kunna redovisa kvalitativa
och kvantitativa effekter av samverkan

Miljösamverkan Västerbotten

 Arbeta fram metoder för att ta reda på vilken effekt
miljösamverkan har för myndigheter och företag.
 Utveckla logotyp och hemsida.
 Utveckla indikatorer.
 Mäta effekterna av miljösamverkan med de metoder
som har tagits fram.
 Undersöka målgruppernas kunskap, nytta och
inställning till genomfört projekt.
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2012
(hemsida,
mått mm)
Dec. 2014
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Projektledare
Styrgrupp

ÖVERGRIPANDE KOMMUNIKATIONSPLAN 2012 - 2014
Budskap

Effektmål/
Resultatmål enligt
projektbeskrivningen

Målgrupper

Kommunikationsmål

Aktivitet/kanal

Tidsplan

Ansvar
/resurs

1.Miljösamverkan är
ett samverkansforum för
myndigheter och
företag inom
miljöbalkens
regelverk

 Egen hemsida och
logotyp
 Projektet ska kunna
redovisa kvalitativa och
kvantitativa effekter av
samverkan

Direkt: Företag, VU,
miljö-myndigheter i
AC län
Indirekt: andra
samhällsaktörer

Ta fram hemsida
Ta fram Logotyp
Kommunicera projektet
Ta fram informationsblad om
MSAC som sprids i kommuner,
till näringslivsorg. Eller delas ut
i samband med aktiviteter
Info via mejl från projektledare

Hemsida,
logotyp maj
2012
Infoblad
september 2012

Projektledare
, RV IT-stöd,
RV
informatör

2.Resultatet och
effekten av resp.
delprojekt är detta…

 Ökad kvalitet på
myndigheternas arbete
 Ökad miljö-kompetens
hos VU
 Skapa förutsättningar
för att miljöarbete ska
bidra till ökad
konkurrenskraft

Direkt: företag, VU,
miljömyndigheter i
AC län
Indirekt: andra
samhällsaktörer

Sprida resultaten via både
slutrapporter och notiser för
delprojekten via hemsidan,
twitter, pressmeddelande till
lokalpress, ev. notis i
tillsynsnytt

Efter genomfört
delprojekt

Projektledare
projektgrupp,
Kommunikatör, RV

3.Hög kompetens,
samsyn och
gemensamma
bedömningsgrunder
bidrar till ett
effektivare miljöoch hälsoskyddsarbete

 Ökad kvalitet på
myndigheternas arbete

Direkt: tjänstemän
på miljömyndigheter i AC
län

Direkta och indirekta målgrupper ska
känna till Miljösamverkan och dess
verksamhet. Direkta målgrupper ska
tycka att Miljösamverkan är en
”naturlig” plattform för information
och kommunikation om prövning och
tillsyn inom miljöbalkens regelverk,
och vilja använda plattformen för
detta ändamål i sitt arbete.
Miljömyndigheter som inte deltagit i
delprojektet ska vilja använda den
kunskap som sammanställts, den
vägledning som tagits fram samt de
erfarenheter som har gjorts i ett
framtida miljö- och
hälsoskyddsarbete.
Företag/VU ska få kännedom om hur
miljöarbetet inom ett visst område
kan bedrivas effektivt och vilken
(miljö)effekt ett sådant arbete kan
ge.
Miljömyndigheterna ska veta hur ett
kvalitativt miljö- och
hälsoskyddsarbete bedrivs inom de
områden som delprojekt görs.

Anorna utbildningar,
temadagar,
miljöinspektörsträffar varje år.
Ta fram checklistor,
vägledningar inom resp.
delprojekt. Samla relevant
material under ”projektinternt”
på hemsidan.

Utbildningsdag
minst en gång
per år
I delprojekt

Projektledare
kontaktpersoner
föreslår
utbildningsområden

4.Hög kompetens i

 Ökad kvalitet på

Direkt: politiker och

Politiker och beslutfattare inom

Presidieträffar

Minst en gång

Projektledare
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aktuella miljö- och
hälsoskyddsfrågor
bidrar till
miljömålens
uppfyllelse samt
likartade
förutsättningar för
VU i olika kommuner
5.Detta kan du som
företagare göra för
att minska din
miljöpåverkan och
för att uppfylla de
krav
miljölagstiftningen
ställer.
6.Detta är aktuellt
inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.

7.Denna verksamhet
pågår just nu inom
Miljösamverkan
Västerbotten
8.Denna verksamhet
sker inom
Miljösamverkan
Västerbotten

myndigheternas arbete

tjänstemän på
miljömyndigheter i
AC län

miljömyndigheterna ska få
kännedom om aktuella miljö- och
hälsoskyddsfrågor och på vilket sätt
ett effektivt miljö- och
hälsoskyddsarbete kan bidra till
miljömålens uppfyllelse och en
hållbar utveckling.

per år
21 nov 2012

 Ökad miljö-kompetens
hos VU
 Skapa förut-sättningar
för att miljöarbete ska
bidra till ökad
konkurrens-kraft

Direkt: företag, VU

Företag/VU ska få stöd, exempel,
vägledning hur miljöarbetet inom ett
visst område kan förbättras och
vilken (miljö)effekt ett sådant arbete
kan ge.

Ta fram Infoblad, checklistor
inom resp. projekt. Anordna
temadagar, minimässor för
VU/företagare inom resp.
delprojekt. Förmedla relevant
info via hemsidan.

Projektledare
Projektgrupp

 Ökad kvalitet på
myndigheternas arbete
 Ökad miljö-kompetens
hos VU
 Skapa förutsättningar
för att miljöarbete ska
bidra till ökad
konkurrenskraft

Direkt: alla
intresserade

Miljömyndigheter och
verksamhetsutövare i Västerbotten
ska fortlöpande kunna ta del av
relevant information inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.

Sprida relevant information via
hemsidan, twitter regelbundet.
Minst en notis/vecka. Utveckla
prenumerationsfunktion för
nya inlägg på hemsidan.

IT-stöd
RV/Lst

Direkt: styrgruppen

Styrgruppen ska vara väl insatta i den
pågående verksamheten

Regelbundna styrgruppsmöten,
i första hand via telefon/dator.
Nyhetsbrev till styrgruppen.

Projektledare

Direkt: sakägare
inom kommunerna

Ägargruppen ska få kännedom om
Miljösamverkans verksamhet.

Presidieträffar

1 gång per år
21 november
2012

styrgrupp

Projektledare
, styrgrupp

Uppföljning
Uppföljning av resultat- och effektmålen görs årligen genom en enkät till miljöförvaltningar i Västerbotten. Vid slutrapporteingen görs uppföljning där både
miljömyndigheternas och företagens synpunkter tas till vara. De indikatorer som tagits fram används vid årlig uppföljning och slutrapportering. Vid slutrapporteringen görs
också en intervjustudie om målgruppernas upplevda nytta med Miljösamverkan. Vid delprojektslut utvärderas val av inriktning, metod och resultatet för projektet. Detta
inkl. framtaget material sammanfattas i en slutrapport för resp. delprojekt. Se dokument med Miljösamverkans Västerbottens indikatorer.
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