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Kommunikationsplan för Miljösamverkan Värmland 2012
Bakgrund
Miljösamverkan Värmland är ett samarbetsprojekt som startade 2008 och drivs av Länsstyrelsen,
Region Värmland och Värmlands kommuner. Syftet är att stärka och effektivisera länets
tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskydd samt öka samnyttjandet av resurser och kompetenser.
Bakgrunden till samverkansprojektet är det allt mer komplexa miljö- och hälsoskyddsarbete som
utförs i kommunerna och i regionen, med begränsade resurser. Liknande miljösamverkansprojekt i
andra regioner har visat sig mycket framgångsrika.
Syfte och mål
Miljösamverkan Värmland ska vara
o koordinator för en resurseffektiv samverkan i länet avseende tillsyn enligt miljöbalken
o nav och motor för nyttjande och spridning av länets resurser och kompetenser inom ramen för
ämnesområdet
o kanal för information om vad som sker i andra kommuner och andra län
o forum för nyttjande av beprövade modeller, kontakter och nätverk
o koordinator för handlingskraft - genom att nyttja det som andra redan gjort
o samordna kompetensutveckling och ämnesfördjupning
o till mervärde för berörda målgrupper (se nedan)
Målgrupper
Målgrupper;
o Miljö- och hälsoskyddsinspektörer och berörda tjänstemän i medverkande kommuner
o Miljöchefer från de kommuner som ingår i projektet
o Berörda tjänstemän och beslutsfattare på Länsstyrelsen i Värmlands län och Region Värmland
o Politiker/förtroendevalda
o Styrgrupp, delprojektledare och referensgrupp
o Externa parter inom ramen för ämnesområdet
o Organisationer
Budskap

Miljösamverkan Värmland koordinerar och möjliggör ökad samverkan och samnyttjande av resurser
och kompetenser för framgångsrik tillsyn
Kanaler/Aktiviteter
Styrgrupp och Arbetsutskott, AU
Referensgrupp
Information till styrgrupp och referensgrupp
Grupperna ska erhålla aktuell information om vad som händer i projektet via e-post och projektets hemsida
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Miljösamverkan Värmland
Delprojekt
Några utvalda delprojekt genomförs per år inom prioriterade ämnesområden utifrån kommunernas behov i
länet. Styrgruppen är beslutande instans om vilka delprojekt som ska genomföras.
Temadagar
Temadagar arrangeras för ökad kompetens hos målgrupperna, enligt ovan, utifrån regionens behov och inom
de ämnesområden och omfattning som styrgruppen beslutar om.
Seminarier
Seminarier ska erbjudas på olika teman och inom ämnesområden som ger målgrupperna fördjupande och
ökade kunskaper och kompetenser inom området. Behov ska styra innehåll, upplägg och temaområde.
Styrgruppen fattar beslut om omfattning, innehåll och målgrupp.
Hemsida
Miljösamverkan ska ha en egen brukarvänlig hemsida, som kontinuerligt uppdateras. På hemsidan ska finnas
aktuell information om projektet och dess aktiviteter. Det ska dessutom finnas länkar för att ta sig vidare till
hemsidor med information som är relevanta för projektet.
Nätverk - Organisationer
Det är viktigt att olika externa nätverk och organisationer inom miljöområdet i Värmland är informerade om
Miljösamverkan Värmland och dess verksamhet. Då dessa är viktiga för projektets utveckling och nytta.
Information och kommunikation anpassas i form och metod beroende på informationens innehåll, syfte och
målgrupp.
Exempel på sådana nätverk och organisationer är:
Kommunernas miljöchefer
Kommunchefer
Kommunernas tekniska chefer
Nätverk för miljömålsansvarig i kommunerna
Kommunala energirådgivare
Nätverk för miljöchefer i näringslivet
Karlstad Universitet
Svenskt Näringsliv, Företagarna
Handelskammaren i Värmland
Lantbrukarnas Riksförbund
Hushållningssällskapet
KRAV
Media regionalt
Media ska bjudas in till lämpliga aktiviteter och informeras om goda exempel i länet.

Ansvar kommunikation
Projektledaren har i första hand ansvar för extern och intern kommunikation
I särskilda fall och när skäl så föreligger kan ordföranden eller annan person i styrelsen vara kontaktperson

Uppföljning
Kommunikationsplanen ska vara ett levande dokument och kontinuerligt ses över minst varje halvår för att
följa upp och planera det kommande halvåret.
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Miljösamverkan Värmland
Aktivitetsschema 2012
Aktivitet

Målgrupp

Tid

Hemsida
www.miljosamverkanvarmland.se

Alla målgrupper

Fortlöpande under året

Utvärdering och behovsanalys
genom kommunbesök

Kommunernas miljökontor

Våren 2012

Informationsmaterial

Externa organisationer

Vid behov

Miljö- och hälsoskyddsträffar

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Januari och september
eventuellt även april

Delprojekt

Handläggare, inspektörer
kommunernas miljökontor +
länsstyrelsen

Fortlöpande under året

Handläggare, inspektörer
kommunernas miljökontor +
länsstyrelsen+ övriga berörda

2 gånger/år

Seminarier/ kompetensutveckling

Media

Tidningar, andra hemsidor

Vid behov

Information till förtroendevalda

Förtroendevalda i kommunerna
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Miljösamverkan Värmland
Tidsplan 2012
År/ månad
2012
Hemsida

jan

feb

mars

apr

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Utvärdering,
Behovsanalys
Infomaterial
Externa org.
Miljö-o hälsoskyddsträffar
Delprojekt stora
avlopp
Delprojekt buller
Handläggarträffar
Kompetensutvec
kling
Info till
förtroendevalda
Media
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