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Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.
E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

Innehåll
Sammanfattning ............................................................................................................ 3
Om samverkansprojektet .............................................................................................. 3
Bakgrund ................................................................................................................... 3
Syfte ........................................................................................................................... 3
Mål ............................................................................................................................. 3
Hur levererades resultatet? ........................................................................................ 3
Samverkansgrupp ...................................................................................................... 3
Tidsåtgång ................................................................................................................. 3
Samverkansplanering................................................................................................. 3
Ekonomi..................................................................................................................... 3
Implementering.......................................................................................................... 3
Utvärdering ................................................................................................................ 3
Initiativ....................................................................................................................... 4
Resultat ......................................................................................................................... 4
Bilaga 1 checklistan Arbetsmiljö och säkerhet vid tillsyn ............................................ 5
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www.miljosamverkanstockholm.se
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Sammanfattning
Vid Miljösamverkan Stockholms läns workshop 2012-02-03 kom bland annat frågan om
värdering av risker i arbetet upp. För möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan miljökontoren
genomförde MSL i februari-mars 2012 en inventering över hur arbetet med riskbedömning ser
ut på miljökontoren i Stockholms län. En sammanställning med svar från 12 kommuner/
organisationer ligger på MSL:s projektarbetsplats.
Samverkansgruppen tog sedan utifrån inventeringen fram checklistan Arbetsmiljö och säkerhet
vid tillsyn.
Checklistan ligger i bilaga 1 samt på miljosamverkanstockholm.se.

Om samverkansprojektet
Bakgrund
Frågan om värdering av risker i arbetet på länets miljökontor lyftes vid Miljösamverkan
Stockholms läns workshop 2012-02-03. Dokumentation från workshopen finns på
miljosamverkanstockholm.se.

Syfte
Denna samverkans syfte var att ta reda på hur kommunerna arbetar med arbetsmiljö och
säkerhet vid tillsyn.

Mål
Att ta fram ett underlag till stöd för miljökontorens arbete med risker i arbetet.

Hur levererades resultatet?
En inventering över hur arbetet med riskbedömning ser ut på miljökontoren i Stockholms län
samt checklistan Arbetsmiljö och säkerhet vid tillsyn.

Samverkansgrupp
Marithe Eriksson, Stockholms stad; Margareta Jonsson, Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund och Henrik Spovin, Miljösamverkan Stockholms län. Inledningsvis deltog
Gregor Hackman, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Tidsåtgång
Samverkansgruppen hade ett möte och sedan genomfördes samverkan via e-post och telefon.

Samverkansplanering
Inventeringen genomfördes i mars 2012.

Ekonomi
Kostnad för en arbetslunch. I övrigt arbetstid för samverkansgruppen.

Implementering
Inventering skickades ut till miljökontoren i Stockholms län våren 2012. Checklistan
presenterades vid miljöchefsträffen 16-17 maj 2013 samt skickades ut till miljökontoren i
Stockholms län i april 2013.

Utvärdering
Deltagarna i samverkansgruppen fick efter genomfört projekt fylla i en utvärdering.
Utvärderingen sammanfattas under Resultat och finns i sin helhet i bilaga 2.
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Initiativ
Initiativet togs vid Miljösamverkan Stockholms läns workshop 2012-02-03.

Resultat
En inventering över hur arbetet med riskbedömning ser ut på miljökontoren i Stockholms län
har sammanställts samt checklistan Arbetsmiljö och säkerhet vid tillsyn har tagits fram.
Användningen av inventering och checklista har inte undersökts.
Arbetet i samverkansgruppen har utvärderats, se nedan.

Utvärdering av samverkan
Deltagarna i samverkansgruppen fick efter genomförandet besvara en enkät om hur arbetet i
projektet fungerar. Två deltagare besvarade enkäten.
1. Din uppfattning om hur samverkansprojektet fungerat i sin helhet.

Medelvärde 3,5. (Skalan 1, inget vidare till 5, mycket bra.)
Kommentar till hur samverkansprojektet fungerat i sin helhet.

Lite otydlig rollfördelning.
2. Din uppfattning om hur målformulering och planering fungerat.

Medelvärde 4. (Skala 1, inget vidare till 5, mycket bra).
3. Din uppfattning om hur genomförandet av samverkansprojektet fungerat.

Medelvärde 3,5 (Skala 1, inget vidare till 5, mycket bra.)
4. Din uppfattning om resultatet av samverkansprojektet.

Medelvärde 4 (Skala 1, inget vidare till 5, mycket bra.)
5. Har din medverkan i detta samverkansprojekt ökat din egen kompetens?

Två svar: Ganska mycket. (Skala Inte alls, Ganska lite, Ganska mycket, Mycket.)
6. Har din medverkan i detta samverkansprojekt bidragit till verksamhetsutvecklingen i din
kommun/ organisation?

Två svar: Ganska lite. (Skala Inte alls, Ganska lite, Ganska mycket, Mycket.)
7. MSL:s syfte är att effektivisera tillsynen inom miljö- och hälsoskydd och livsmedel genom att
samutnyttja kompetens och resurser och till att utifrån rådande lagrum säkra likvärdig
bedömningsgrund. Har detta samverkansprojekt bidragit till detta?

Två svar. Mycket. (Skala Inte alls, Ganska lite, Ganska mycket, Mycket.)
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