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Bakgrund 

Miljösamverkan Halland har bedrivits sedan 2004. Miljösamverkan Hallands 

arbetssätt och organisation finns beskriven i Styrdokument för Miljösamverkan 

Halland.  

Ett koncept till kommunikationsplan togs fram 2013, och sedan har efter 

granskningssynpunkter och bearbetningar kommunikationsplanen fastställts av 

styrgruppen i maj 2014 och sedan reviderats i september 2015. Sedan 2014 har 

Miljösamverkan Halland Miljösamverkan Västra Götaland ett nära samarbete. En 

gemensam utvärdering av miljösamverkans arbete de senaste tre åren genomfördes 

2016. Kommunikationsplanen har reviderats utifrån resultatet av denna utvärdering 

och förslag från cheferna på miljöchefsmötet. Bland annat fanns behov av att arbeta 

in Det önskade läget. För att läsa resultatet av utvärderingen i sin helhet se 

Miljösamverkan Hallands webb.  

Årlig översyn och uppföljning 

Kommunikationsplanen är ett levande dokument som behöver utvecklas 

kontinuerligt. Behov av revidering ska bedömas minst en gång per år och redovisas 

på styrgruppens sista möte varje år. 

 

De mål som anges under Syfte och målsättning nedan är av en övergripande 

karaktär. Det kan därför vara svårt att närmare bedöma om tillämpningen av 

kommunikationsplanen inneburit att målen nåtts. I samband med den årliga 

revideringen görs en bedömning av om mer preciserade och uppföljbara mål är 

önskvärda och möjliga. 

 

I samband med översynen 2016 har delvis dokumentet Kommunikationsstrategi och 

plattform för fortsatt samverkan integrerats i planen.  

Syfte och målsättning  

Syftet med denna kommunikationsplan är att utveckla och systematisera 

Miljösamverkan Hallands kommunikation internt och externt. 

Kommunikationsplanen ger konkret vägledning för kommunikation som rör 

Miljösamverkan Hallands verksamhet samt enskilda projekt. 

De övergripande mål som ska nås är: 

 Tydlig kommunikation i Miljösamverkan Halland. 
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 Kännedom om vad Miljösamverkan Halland är och Miljösamverkan 

Hallands syfte. 

 Delaktighet i Miljösamverkan Hallands arbete.  

Avsändare 

I alla rapporter, nyhetsbrev, informationsblad och annat material som tas fram ska 

det tydligt framgå att Miljösamverkan Halland är avsändare, vår logotyp ska alltid 

finnas med.  

En kort text som beskriver Miljösamverkan finns i bilaga 1.  

 

Kund 

I Miljösamverkan använder vi oss av begreppet kund. Kunden är den person eller 

representant för en verksamhet som vi möter i vårt uppdrag som myndighet. Ofta är 

kunden en verksamhetsutövare men det kan även vara en invånare med klagomål, 

en förening eller en annan myndighet. I Kommunikationsmatrisen presenteras några 

olika kunder som är vanliga målgrupper i vårt arbete, samt när och hur vi 

kommunicerar med dem. 

 

Målgrupper  

Miljösamverkan arbetar mot flera olika målgrupper, se schematisk översikt i figur 1 

nedan.  

Politiker, Länsstyrelsen, Kommunalförbund och miljöchefer - även 

förvaltningschefer- är en målgrupp som kallas nyckelpersoner. De är viktiga för att 

Miljösamverkan ska ha både finansiellt stöd och mandat för att fortsätta. 

Den gemensamma styrgruppen, styrgruppen och beredningsgruppen är alla viktiga 

för styrningen och det praktiska arbetet inom Miljösamverkan. Kommunikationen 

kan även gå via projektledarna till den gemensamma styrgruppen eller till den 

enskilda i respektive samverkan. Beredningsgruppen ger input till den 

gemensamma styrgruppen i t ex arbetet med verksamhetsplanen via projektledarna.  

Projektledarna har en kunskapsbärande roll i Miljösamverkans arbete och ser till att 

olika grupper får informationen som behövs för att föra t ex projektarbeten framåt.  

Kontaktpersonerna har en central roll i att förmedla information såväl från som till 

projektledarna. Se bilaga 3 som är en instruktion för kontaktpersoner inom 

Miljösamverkan. 
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Projektgrupperna kommunicerar med genomförarna på Länsstyrelse och 

miljökontor men även direkt med verksamhetsutövarna och andra myndigheter. 

Miljösamverkans projekt riktar sig främst till genomförare på kommunens 

miljökontor och Länsstyrelsen. Genomförarna kan vara inspektörer eller andra som 

berörs av området för projektet, t.ex. administratörer eller bygglovshandläggare. 

Genomförarna omsätter vad som tas fram i olika projekt till praktiskt arbete. De i 

sin tur arbetar mot verksamhetsutövare och andra kunder, vilka är de 

Miljösamverkans insatser syftar ytterst till att påverka.  

Chefssamverkan är en grupp som arbetar under den gemensamma styrgruppen och 

kommunikationen går via projektledarna mellan dessa grupper.  

Schematiskt ligger målgrupperna högskolor och universitet, verksamhetsutövare, 

media och andra myndigheter utanför Miljösamverkans organisation. Information 

till gruppen förmedlas främst via genomförarna men även projektgrupper och 

projektledarna kan informera/ta in synpunkter från gruppen.  

 



 

Gemensam 

styrgrupp

Projekt-

ledare

Miljösamverkan 

Hallands styrgrupp

Beredningsgrupp

Chefssamverkan

(miljöchefer)

Länsstyrelse

(genomförare)

Miljökontor

(genomförare)

Polis, åklagare och 

domstolar

Verksamhetsutövare

Massmedia

Andra 

miljösamverkan

Studenter, potentiella 

medarbetare

Beslutsfattare 

högskolor och 

universitet

Näringsliv och 

branschorganisationer

Centrala verk, 

departement samt 

Landsting (SKL)

Länsstyrelse

(nyckelpersoner)

Kommunalförbund

(nyckelpersoner)

Miljöchefer

(nyckelpersoner)

Politiker

(nyckelpersoner)

Kommunikationsväg

Kontakt-

personer

Projekt-

grupper

Figur 1. Bilden visar på hur kommunikationsvägarna går inom miljösamverkans olika målgrupper. 
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Kommunikationskanaler 

Miljösamverkan Hallands webbplats är central för kommunikationen i 

Miljösamverkan Hallands arbete. Webbplatsen ska i princip innehålla allt material 

som produceras, och ge en uppdaterad orientering om läget i arbetet i olika frågor. 

Webbplatsen har främst kontaktpersonerna, andra genomförare och 

nyckelpersonerna som målgrupper, men informationsblad och annat som riktar sig 

direkt till verksamhetsutövare gör att webbplatsen också ska vara användbar för 

dessa. Webbplatsen ska även vara tillgänglig för andra intresserade, massmedia och 

allmänhet.  

Samarbetsytan Tillsynsportalen är den centrala platsen för till exempel 

projektgrupperna och nätverk i miljösamverkan. Varje projektgrupp/nätverk har en 

egen yta på Tillsynsportalen där allt arbetsmaterial som rör projektet/nätverket 

läggs. Där sker också diskussioner i olika frågor och dokument delas.  

E-posten är också viktig för kommunikationen, främst med kontaktpersonerna, men 

även bland annat inom projektgrupper. 

Ovannämnda utgör de kommunikationskanaler som används kontinuerligt. Därtill 

finns följande som också ska framhållas: 

Föredragningar (på kurser, upptaktsdagar, informationsmöten och liknande) då 

projektledarna, eller andra, förmedlar kunskaper och information till främst 

kontaktpersoner, genomförare och nyckelpersoner. 

Den årliga verksamhetsberättelsen har syftet att ge en samlad redovisning till 

huvudmännen och politikerna i miljönämnden eller motsvarande.  

Korta bildspel, med lättillgänglig information om projekt, som kan användas av 

kontaktpersoner och andra för information till bland annat politiker och andra 

nyckelpersoner. 

Material som kommunerna kan använda på sina egna webbplatser. Det kan främst 

handla om att sammanställa information i anslutning till olika projekt som bedöms 

kunna vara av intresse att sprida på detta sätt till verksamhetsutövare med flera. 

Pressmeddelanden, bland annat inför eller efter tillsynskampanjer som bedöms 

viktiga att kommunicera ut. 

Information på andra webbplatser. Alla miljösamverkan i landet har en gemensam 

webbplats, www.miljosamverkan.se. Där finns ett publikationsarkiv där alla 

miljösamverkan publicerar sina handläggarstöd och på så vis kan fler ta del av vårt 

material på ett enkelt sätt.  

http://www.miljosamverkan.se/
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Kommunikationsmatris 

Denna matris anger prioriterad kommunikation i Miljösamverkan Hallands arbete. Det utesluter inte att andra målgrupper också 

ska nås eller att andra kommunikationskanaler kan komma till användning. I matrisen finns en prioriteringsordning 1-3 där 1 är 

mest prioriterade och 3 minst prioriterad.  

Matrisen syftar i huvudsak på utgående information, d.v.s. från projektledningen till olika målgrupper. Med projektledningen avses 

utvecklaren, styrgrupp, beredningsgrupp och projektgrupper. Kommunikationen omfattar givetvis också informationsflöde i andra 

riktningen, d.v.s. in till projektledning eller till projektgrupper. Det kan exempelvis handla om fakta och synpunkter från dem som 

medverkar i eller berörs av projekt, eller har kunskaper som behövs för arbetet. Något av det omfattas också av matrisen men 

eftersom kommunikationsbehovet varierar mycket mellan olika aktiviteter är det viktigt att en särskild kommunikationsplan tas 

fram för varje projekt, Se Bilaga 2. 

Förkortningar och begreppsförklaringar till matrisen. 

KP: Kontaktpersonerna 
GF: Genomförare 
MH: Miljösamverkan Halland  
U: Utvecklaren 
SG: Miljösamverkan Hallands styrgrupp 
CS: Chefssamverkan 
VU: Verksamhetsutövare 
MGE: Mötesplats goda exempel 
VB: Verksamhetsberättelse 
Bildspel: Korta bildspel, med lättillgänglig information om projekt 
K-webb: Material som kommunerna kan använda på sina egna webbplatser  
Webbplatsen: Miljösamverkan Hallands egen webbplats 
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Målgrupp 

 

Budskap/ innehåll  

(information om) 

 

Vad vill vi att de ska göra, tycka, 

veta, känna? 

 

Kommunikationskanaler 

 

Ansvarig 

 

Resursbehov/ 

åtgärder 

 

Tidpunkt 

 

Prioritet 

Nyckelpersoner:        

 - alla 

nyckelpersoner 

MH:s syfte, 

arbetssätt och 

resultat i stort 

Få helhetssyn på, allmän 

kunskap om och intresse för 

MH:s arbete och därigenom 

verka för att MH kan fortsätta 

och få tillräckliga resurser. 

VB 

Bildspel 

U 

U+KP 

 VB 1 g/år 

Bildspel vid behov 

1 

Direktrapportering/ 

personliga kontakter 

SG Återkommande/ 

kontinuerligt 

- alla 

nyckelpersoner 

Det önskade läget Få kunskap om 

miljösamverkans vision och 

värdegrund, Det önskade läget.  

VB 

Webben 

U  VB 1 g/år 

Webben 

kontinuerligt  

1 

 - miljöchefer Pågående och 

planerat arbete i 

MH  

- Ha kunskap om aktuellt, 

pågående arbete i MH och ge 

personalen förutsättningar för 

medverkan i MH:s projekt,  

- Planera verksamheten så att 

kommunen kan prioritera 

deltagande i MH:s kommande 

projekt, 

- Känna delaktighet i MH:s 

arbete och vision Det önskade 

läget.  

Information genom KP U+KP  Återkommande/ 

kontinuerligt 

1 

Webbplatsen U   

E-post  U E-postlista till 

miljöcheferna 

ajourhålls 

Vid behov ca 5 

ggr/år 

Miljöchefsmöten U+CS  2 ggr/år 
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Målgrupp 

 

Budskap/ innehåll  

(information om) 

 

Vad vill vi att de ska göra, tycka, 

veta, känna? 

 

Kommunikationskanaler 

 

Ansvarig 

 

Resursbehov/ 

åtgärder 

 

Tidpunkt 

 

Prioritet 

 - förvaltnings-

chefer 

Som ovan men inte 

lika detaljerat 

Ha grundläggande kunskap om 

MH:s pågående och planerade 

arbete, och uppmuntra/stötta 

miljökontorets deltagande i MH. 

Information genom KP 

och/eller miljöchef 

U+KP  Återkommande/ 

kontinuerligt 

1 

Kontaktpersoner 

(KP) 

Pågående och 

planerat arbete i 

MH, från 

övergripande vision 

Det önskade läget 

ner till detaljnivå. 

- Ha mycket god kunskap om 

pågående och planerat arbete i 

MH, se till att arbetskamrater 

(genomförare) och chefer är 

informerade i den utsträckning 

de behöver, vidarebefordra 

information från PL till dessa, 

ansvara för att enkäter och 

annan rapportering till PL görs. 

- Känna engagemang och 

sprida engagemang kring MH 

på arbetsplatsen.  

E-post  

 

U  Återkommande ca 

20 ggr/år 

1 

Webbplatsen Besöks 

regelbundet av KP 

KP-träff   1 ggr/vartannat år 

Genomförare (GF) Pågående och 

planerat arbete i 

- Ha mycket god kunskap om 

pågående eller planerade 

E-post U+KP Vidarebefordr

at från KP 

Vid behov 1 
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Målgrupp 

 

Budskap/ innehåll  

(information om) 

 

Vad vill vi att de ska göra, tycka, 

veta, känna? 

 

Kommunikationskanaler 

 

Ansvarig 

 

Resursbehov/ 

åtgärder 

 

Tidpunkt 

 

Prioritet 

MVG, både 

gällande 

övergripande vision 

Det önskade läget 

och i de delar som 

rör respektive 

genomförare. 

projekt som berör det egna 

arbetsområdet, där man är eller 

kan bli genomförare. 

- Känna delaktighet i MH:s 

arbete och vilja att delta i 

projekt.  

Webbplatsen U Aktuell 

information 

om projektet.  

Besöks av GF vid 

behov.  

 

Samarbetsytan 

Tillsynsportalen 

Aktivt deltagande 

på samarbetsytan 

vid deltagande i 

projekt.  
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Målgrupp 

 

Budskap/ innehåll  

(information om) 

 

Vad vill vi att de ska göra, tycka, 

veta, känna? 

 

Kommunikationskanaler 

 

Ansvarig 

 

Resursbehov/ 

åtgärder 

 

Tidpunkt 

 

Prioritet 

Föredragningar (på 

informationsmöten, kurs- 

och upptaktsdagar) 

U Kurs- och 

upptaktsdagar 

kräver oftast 

medverkan av 

extern 

expertis. 

Kursadministr

ation med stöd 

av 

länsstyrelsen 

eller extern 

kursgivare 

som anlitas. 

Vid behov 

Handledningar och 

faktasammanställningar 

U Alltid ett 

omfattande 

arbete att ta 

fram. Görs av 

projektgrupp 

med U som 

ansvarig. Om 

tryckning: Se 

under 

Åtgärdslista 

Vid behov (normalt 

1 - 2 tillfällen per 

projekt) 
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Målgrupp 

 

Budskap/ innehåll  

(information om) 

 

Vad vill vi att de ska göra, tycka, 

veta, känna? 

 

Kommunikationskanaler 

 

Ansvarig 

 

Resursbehov/ 

åtgärder 

 

Tidpunkt 

 

Prioritet 

Muntlig information från 

KP 

KP  Vid behov 

Polis, åklagare 

och domstolar 

Tidig information 

om projekt som, till 

följd av 

tillsynsarbetet i 

projektet, kan 

medföra 

åtalsanmälningar. 

Ha god beredskap att hantera 

ärenden som kan uppkomma till 

följd av MH:s projekt. 

E-post U Särskilda brev 

som 

informerar om 

aktuellt projekt 

Vid behov  2 

Verksamhetsutöv

are (VU)  

(som berörs av 

respektive projekt) 

Regler och andra 

förutsättningar som 

gäller för 

verksamheten som 

gäller miljö- och 

hälsoskydd och 

livsmedel.  

Mer preciserat än 

så kan det endast 

formuleras i varje 

projekt. 

- Ytterst är syftet med den 

information vi vill nå VU med att 

VU ska bedriva verksamheten 

så att lagstiftningens krav följs 

och så att miljökvalitetsmålen 

kan nås. 

- Ska känna förtroende för den 

tillsyn som genomförs med stöd 

av MH:s material.   

Direktkontakt 

med/muntlig information 

från genomförare i 

samband med tillsyn eller 

andra kontakter. 

GF Handledningar 

och 

faktasammans

tällningar i 

projektet samt 

kurs- och 

upptaktsdagar 

ska utformas 

så de ger 

genomförarna 

förutsättningar 

att informera 

VU 

Under pågående 

projekt - samt även 

därefter när 

projektets material 

kommer till 

användning i den 

löpande 

tillsynsverksamhet

en. 

1 
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Målgrupp 

 

Budskap/ innehåll  

(information om) 

 

Vad vill vi att de ska göra, tycka, 

veta, känna? 

 

Kommunikationskanaler 

 

Ansvarig 

 

Resursbehov/ 

åtgärder 

 

Tidpunkt 

 

Prioritet 

Informationsblad och 

motsvarande som tas 

fram som bilagor eller 

komplement till 

handledningar m.m. 

GF Användning 

av 

informations-

blad 

Som ovan 

K-webb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U+KP PL tar fram 

material, KP 

får i sin 

kommun ta 

upp om och 

hur det ska 

publiceras på 

den egna 

webbsidan 

Vid behov 
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Målgrupp 

 

Budskap/ innehåll  

(information om) 

 

Vad vill vi att de ska göra, tycka, 

veta, känna? 

 

Kommunikationskanaler 

 

Ansvarig 

 

Resursbehov/ 

åtgärder 

 

Tidpunkt 

 

Prioritet 

Centrala verk, 

departement samt 

Sveriges 

kommuner och 

Landsting (SKL) 

MH:s syfte, roll och 

arbetssätt i stort.  

Uppmärksamma 

behov av 

regeländringar som 

kommit fram i 

projektarbete.  

Centrala verk 

informerar MH om 

kommande projekt 

i god tid.   

 

- Ha allmän kunskap om MH:s 

arbete. 

 

 

- Initiera eller genomföra 

ändringar i regler m.m. 

 

 

 

- Centrala verk informerar MH 

om kommande projekt i god tid.   

 

Slutrapporter från projekt. U Vid behov 

särskilda brev 

i anslutning till 

rapport. 

Vid behov, i 

samband med 

summering av 

projekt. 

2 

Träffar med centrala verk 

mfl. 

 

 

 

E-post  

U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid behov.  

 

 

 

 

I början av året.  
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Målgrupp 

 

Budskap/ innehåll  

(information om) 

 

Vad vill vi att de ska göra, tycka, 

veta, känna? 

 

Kommunikationskanaler 

 

Ansvarig 

 

Resursbehov/ 

åtgärder 

 

Tidpunkt 

 

Prioritet 

Massmedia Planerade och 

genomförda 

insatser i MH, och 

resultat av dessa. 

Sprida information om planerat 

eller genomfört arbete i MH så 

att:  

1) VU som inte direkt kommer i, 

eller ännu kommit i, kontakt 

med ett projekt blir ändå 

uppmärksammade på detta, och 

kan ”inspireras” att korrigera sin 

verksamhet.  

2) Allmänhet, politiker m.fl. som 

annars inte nås av vår 

information får kännedom om 

arbetet och dess resultat. 

Pressmeddelanden U Manual för 

pressmeddela

nden, se 

bilaga 4. 

 

Kommunikatio

nsstöd kan 

behövas.  

När det bedöms 

motiverat, enligt 

bedömning från fall 

till fall. 

2 

Andra 

miljösamverkan, 

d.v.s. övriga 

regionala 

miljösamverkan i 

landet samt 

Miljösamverkan 

Sverige. 

MH:s pågående 

och planerade 

arbete och resultat 

av arbetet samt 

Det önskade läget.  

Ha god kännedom om vårt 

arbete, och ge oss bra 

kännedom om sitt arbete, så att 

möjligheter till samutnyttjande 

av material och 

erfarenhetsutbyte kan ske. 

Projektledarplatsen U  Återkommande/ 

kontinuerligt 

1 

Nätverksträffar för 

projektledarna i alla 

miljösamverkan 

U Projektledarna 

i nätverket 

turas om att 

stå som 

värdar. 

ca 2 ggr/år 
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Målgrupp 

 

Budskap/ innehåll  

(information om) 

 

Vad vill vi att de ska göra, tycka, 

veta, känna? 

 

Kommunikationskanaler 

 

Ansvarig 

 

Resursbehov/ 

åtgärder 

 

Tidpunkt 

 

Prioritet 

Studenter, 

potentiella 

medarbetare 

MH:s pågående 

och planerade 

arbete och resultat 

av arbetet. 

Ha kännedom om vårt arbete.  

Se miljökontor och länsstyrelser 

i Västra Götaland och Halland 

som attraktiva arbetsgivare.  

Gemensamt forum med 

högskolor och universitet. 

Grupp som 

samverkar 

med 

högskolor 

och univ.  

 Vid behov 2 

Beslutsfattare 

högskolor och 

universitet 

Att kommunikation 

och bemötande är 

en viktig 

kompetens för 

inspektörer. 

Kommunikation och bemötande 

bör ingå som en obligatorisk del 

i utbildningen för inspektörer.  

Gemensamt forum med 

högskolor och universitet.  

Grupp som 

samverkar 

med 

högskolor 

och univ. 

 Vid behov 2 

MGE och e-post U U bjuder in till 

MGE.  

Vartannat år 1 

Näringsliv och 

branschorganisati

oner  

Regler och andra 

förutsättningar som 

gäller för 

verksamheten som 

gäller miljöskydd, 

hälsoskydd och 

livsmedel.  

De ska sprida informationen 

från MH vidare i sina nätverk.  

E-post U  I samband med 

projekt i MH 

Vid behov 

2 
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Bilaga 1 
Logotyp, kortpresentation och devis för Miljösamverkan 
Halland  

Kortpresentationen och devis/slogan för Miljösamverkan Halland tas tillsammans 

med logotypen med i alla rapporter, handledningar, informationsblad och annat 

material som produceras.  

Miljösamverkan Västra Götaland har tillsammans med Miljösamverkan Halland 

tagit fram en gemensam mall för projektplan, rapport och power point med 

gemensam grafisk profil.  
 

 

Kortpresentation 

Samtliga länets miljökontor, Länsstyrelsen Halland och Region Halland samverkar 

genom Miljösamverkan Halland.  

Miljössamverkan Halland syftar till att effektivisera framför allt tillsynen inom 

miljö- och hälsoskydd och livsmedel i länet genom att samutnyttja medverkande 

aktörers kompetens och resurser och till att utifrån rådande lagrum säkra en 

likvärdig bedömningsgrund.  

Samverkan ska medföra effektivare resursutnyttjande, ökat erfarenhetsutbyte och 

större möjligheter att gå på djupet i olika frågor och åstadkomma en långsiktigt 

hållbar utveckling av det kommunala miljöarbetet i Hallands län. Miljösamverkans 

insatser ska vara konkreta, avgränsade och operativt inriktade. Detta utesluter inte 

insatser med inriktning på information, riktlinjer, m.m.  

 

Logotyp 

Vår logotyp ska användas i alla sammanhang där Miljösamverkan Halland är 

avsändare eller delaktig.  
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Bilaga 2 
Mall/lathund för kommunikationsplan i enskilda projekt 

 

Tanken är att en kommunikationsplan ska upprättas tidigt i projektet. 

Denna mall/lathund är tänkt som ett stöd för att inte gå miste om viktiga aspekter. 

Men undvik att överdriva arbetet och försöka inte specificera in i minsta detalj. Det 

gäller att hitta en lagom nivå i förhållande till den uppgift du står inför. 

Målsättning och tidsplan för projektet klar 

Innan en kommunikationsplan för projektet kan göras måste projektets mål och 

syften vara klarlagda. Om detta inte helt framgår av verksamhetsplanen måste 

projektgruppen börja med att formulera det. 

Tidsramen för projektet bör vara given i verksamhetsplanen. Men en mer detaljerad 

tidsplan bör oftast tas fram. Inte bara som stöd för kommunikationen i det enskilda 

projektet utan naturligtvis för projektarbetet över huvud taget. 

1. Målsättningar för kommunikationen i projektet 

Det kan ofta finnas mer än en målsättning för kommunikationen i projektet. Det 

första steget bör vara att formulera de viktigaste av dessa målsättningar. Exempel: 

"Verksamhetsutövarna får bättre kunskap om.....", "Ge inspektörerna en effektiv 

metod för tillsynen av ....", "Fastighetsägare ska få kännedom om risken med ..."  

2. Identifiera målgrupper/parter 

Målgrupper kan ibland finnas på flera nivåer: Genomförare som ska arbeta med de 

verktyg projektet tar fram, och verksamhetsutövare (eller andra) som genomförarna 

vänder sig till när projektet genomförs. Därtill kan det finnas andra typer av 

målgrupper/parter som exempelvis bör informeras om arbetet eller resultatet 

(exempelvis myndigheter, allmänheten via pressen), eller sådana man måste 

samarbeta med eller hämta kunskaper från. 

Titta i avsnittet Prioriteringar i kommunikationsplanen för att få idéer om vilka som 

kan beröras/användas. 

3. Bedöm kommunikationskanaler som kan bli aktuella 

Exempel på kommunikationskanaler finns i avsnittet Prioriteringar i 

kommunikationsplanen.  

Tänk på att, bland alla andra kommunikationskanaler, bedöma om också dessa kan 

komma till användning: 

 Pressmeddelanden.  
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 Informationsblad. 

 Information som kommunerna kan ha på sina webbplatser. 

 Kurser/upptaktsdagar. 

 Frågor och svar på webbplatsen. 

 Diskussionsforum/mejlgrupp. 

4. Summera i en enkel översikt 

Summeringen blir kommunikationsplanen för projektet, och kan exempelvis göras i 

en tabell som denna: 

Aktivitet  

(vad) 

Målgrupp 

(vilka) 

Mål med 

kommunikationen 

(veta, känna tycka, göra) 

Kanal 

(hur) 

Tidplan 

(när) 

Ansvarig  

(vem) 

Handläggarstöd Småbåtsägare 

← 

Kommunicera HS och få in 

synpunkter 

E-post 15 april 2017 PL 

Handläggarstöd Handläggare 

← 

Bjuda in till xx dagen E-post 17 januari PL 

      

      

      

 

Kolumnen ”när” kan arbetas in i projektplanens aktivitetsplan. 

Eftersom vi arbetar gemensamt med Miljösamverkan Västra Götaland i stora delar, 

till exempel projekten, så har vi tagit fram en gemensam mall för projekt och 

slutrapport. Vi har en gemensam grafisk profil för arbeten som vi genomför 

gemensamt, se nedan. 
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Bilaga 3  
Instruktion för kontaktpersoner    
 

Bakgrund  

På varje miljökontor i länet och på länsstyrelsen har Miljösamverkan Halland 

(Miljösamverkan) en eller två kontaktpersoner. Syftet med systemet med 

kontaktpersoner är att projektledningen (i första hand projektledarna), ska ha en 

begränsad krets att vända sig till när de går ut med information om projektarbetet eller 

annat som rör vår samverkan.  

 

Enligt en undersökning som gjordes hos kontaktpersonerna år 2017-2018 tar det mellan 

1-55 timmar (medelvärde 15 timmar) att vara kontaktperson. 

 

Instruktion  

Instruktionen är utformad för kontaktpersonerna på kommunernas miljökontor. Den 

gäller i tillämpliga delar också övriga kontaktpersoner.  

Uppgifterna i stort  

 Ta emot information från projektledningen och se att den vidarebefordras till 

dem i den egna förvaltningen eller motsvarande som berörs.  

 När uppgifter efterfrågas från projektledningen, se till att berörda på 

förvaltningen får kännedom om detta, och bevaka sedan att uppgifterna skickas 

in.  

 Informera projektledningen om byte av kontaktperson eller kontaktuppgifter.  

 Informera projektledningen om det som är viktigt att känna till med tanke på 

Miljösamverkans arbete. Exempelvis något arbete på den egna förvaltningen 

som nära knyter an till ett aktuellt projekt.  

 Vara ambassadör för Miljösamverkan: ge allmän information om och visa på 

vinsterna med projektarbetet för kollegor, chefer med flera.  

 

 Se till att nya kollegor får åtkomst till Tillsynsportalen Väst, den digitala 

samarbetsytan för handläggare i Västra Götaland och Halland län. Be kollegan 

som vill ha åtkomst att skicka sina kontaktuppgifter till 

tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se 

 

 Delta på Kontaktpersonträffen som arrangeras centralt i Göteborg vartannat år 

(senast 2019).   

 

 Uppmuntra kollegor att delta i projektgruppen för ett aktuellt projekt. Som 

projektgruppsdeltagare får man till exempel chansen att bli duktig eller öka 

kompetensen inom ett område.  

mailto:tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se
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Kontrollera aktivt att inget missats  

Man kan bli sjuk, e-posten kan krångla och annat kan inträffa som gör att den 

information projektledningen skickat ut inte nått fram. Ta därför för vana att då och då 

gå in på webbplatsen www.regionhalland.se/miljosamverkan och orientera dig om vad 

som är nytt. Läs inte enbart under rubrik Nyheter utan besök också sidorna under rubrik 

Pågående projekt i startsidans högerspalt.  

Informera berörda  

När du tar emot information som inte enbart rör dig själv som kontaktperson, se särskilt 

till att den når:  

 Genomförare, alltså arbetskamrater vars arbetsuppgifter gäller det som 

informationen handlar om och som kommer att använda (eller skulle kunna 

använda) informationen i sitt arbete. Detta gäller vare sig miljökontoret deltar 

aktivt i ett projekt eller inte.  

 Miljöchef eller motsvarande. De bör ha god kännedom om Miljösamverkans 

arbete, och planerade arbete, för att ha möjlighet att ta hänsyn till det i 

förvaltningens verksamhetsplanering.  

 Finns förvaltningschef ovan miljöchef så bör också den chefen hållas allmänt 

informerad om Miljösamverkans arbete. Rådgör med miljöchefen om hur 

förvaltningschefen ska informeras.  

 

 Politiker i miljönämnden eller motsvarande. Rådgör med närmaste chef hur 

politikerna ska informera om Miljösamverkan.  

 

Tips på hur du kan arbeta:  

 Direkt information bör ges till dem som i särskilt berörs, till exempel kollegor i 

ett pågående projekt. Informationen kan ges genom att till exempel 

vidarebefordra e-post, visa information på webbplatsen eller skriva ut och 

överlämna.  

 Ha som rutin att på veckovisa kontorsmöten eller motsvarande ha en stående 

punkt och informera om ”aktuellt i Miljösamverkan”. Om du som 

kontaktperson inte kan vara med på alla avdelningars/enheters möten så ge 

informationen till en person i varje arbetsgrupp som kan ta ansvar för frågan. 

 Håll er väl underrättade om hur Miljösamverkans webbplats är uppbyggd och 

vad den innehåller, så att ni vid behov kan visa arbetskamrater till rätta.  

 Ha som rutin att kort informera nyanställda om Miljösamverkan. 

 Synliggör schemat med översikt av årets projekt, som finns i Miljösamverkans 

verksamhetsplan, till exempel på förvaltningens intranät, anslagstavla etc. så att 

alla snabbt har möjlighet att se vad som pågår i år.  

 

 Se till att Miljösamverkans verksamhetsplan tas upp i samband med 

verksamhetsplaneringen på kontoret. 
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 Informera nämnderna om miljösamverkan. Det är viktigt att nyttorna med 

miljösamverkan blir förankrat hos politikerna så att de ser vad pengarna går till.  

 

 Kommunicera med cheferna om vad som händer och vad vi behöver av 

miljösamverkan. 

 

 Be om att få veta från din chef vad som avhandlats i chefsnätverket, nätverket 

för alla chefer på miljökontor eller motsvarande på Länsstyrelsen i Västra 

Götaland och Halland. 

 

 Anpassa e-postutskick innan de skickas ut till respektive avdelning 

(miljöskydd, livsmedel etc.) så att inte onödig information går ut. 

 

 Gör en ”samverkanstavla” (tips från Halmstad): 

Skriv ut aktuella dokument och verksamhets-

planeringar från miljösamverkan och sätt upp på 

fysisk tavla. Tipsa om tavlan på möten. Se bild till 

höger.   

 

 För att väcka nyfikenheten på kontoret kan du 

berätta om genomförda projekt som varit till nytta 

eller  goda exempel.  

 

 Fråga projektledarna om miljösamverkan om du 

funderar på något som rör miljösamverkan.  

 

Enkätsvar och andra uppgifter som projektledningen efterfrågar  
 Om du inte själv ska eller kan lämna uppgifterna till projektledningen, se till att 

de som berörs informeras och vet vilket svarsdatum som gäller för enkäter eller 

andra uppgifter som efterfrågas.  

 Bevaka sedan, påminn gärna en tid innan, att uppgifterna verkligen lämnas.  

 Om det står klart att kontoret inte kommer att kunna lämna några 

uppgifter/svar, meddela detta till projektledningen.  
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Bild av Annthonia Nilsson, Halmstads miljöförvaltning, 2017. Modifierad av projektledarna.  

 
Verksamhetsplanering  
Se bilden nedan för Miljösamverkans årshjul för verksamhetsplaneringen. Bilden 

nedan visar när kontaktpersonerna är aktiva i planeringen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bevaka/verka för att Miljösamverkan verksamhetsplan beaktas i miljökontorets 

arbete med dess egen verksamhetsplan.  

 

 När det gäller den årliga enkäten om nästa års verksamhetsplan för 

Miljösamverkan, se till att enkäten behandlas av hela förvaltningen/på 

chefsnivå.  
 
 
Hör gärna av dig!  
Är det något som är oklart, eller har ni förslag och idéer eller upplysningar som rör 

Miljösamverkan så tveka inte att kontakta: 

Malin Andersson 035-17 98 39 malin.n.andersson@regionhalland.se 
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Bilaga 4 

Manual för pressmeddelanden  

Utgivningskanal 

Miljösamverkan Hallands pressmeddelanden ska i första hand gå ut genom Region 

Hallands kommunikationsenhet. 

Förfarande 

1. Berörd projektgrupp/utvecklare gör ett manusförslag till pressmeddelandet. 

2. Detta skickas till Region Hallands kommunikationsenhet. 

3. Kommunikationsenheten bearbetar till ett nytt förslag som sedan får 

godkännas i dialog med projektgrupp/utvecklare. 

4. Bestäm distributionslista. 1) Region Hallands Medielista som innehåller 

allmänna morgon- och kvällstidningar (rikspress och lokalpress i länet) samt 

radio- och TV-kanaler 2) Urval av fackpress som tas fram av Miljösamverkan 

Halland (miljötidskrifter och liknande). I de flesta fall bör alltid 1) användas 

eventuellt kombinerat med några mottagare ur 2). 

5. Bestäm dag för utskick. Alla som står med som kontaktpersoner i 

pressmeddelandet ska kunna vara tillgängliga utskicksdagen och helst de 

närmaste dagarna. 

6. Skicka pressmeddelandets text för kännedom till kommunernas miljökontor 

(och till eventuella berörda handläggare på Länsstyrelsen) om pressmeddelandet 

har sådan karaktär att media kan antas komma att kontakta dessa. 

7. Utskick görs från Region Halland. 

8. Pressmeddelandet ska också läggas på Miljösamverkan Hallands webbplats. 

 

Att tänka på vid upprättande av manusförslag 

Region Hallands kommunikationsenhet hjälper som nämnts ovan till med 

bearbetningen. Men följande kan vara bra att beakta redan i det första 

manusförslaget. 

 Intresseväckande rubrik 

 Kort intresseväckande ingress med kärnan i budskapet (för dem som inte 

kommer att läsa mer av pressmeddelandet) 

 Huvudtext med det viktigaste först. Inte gärna längre än ca en halv A4 eller ca 

1500 tecken. 

 Kontaktpersoner (vanligen alltid en av projektledarna med mejladress och 

mobiltelefonnummer, därtill beroende på sammanhang ibland också andra 

viktiga personer som deltar i det arbete pressmeddelandet handlar om)  

 Faktaruta som alltid ska vara med: 
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När ska pressmeddelande användas? 

Det ska i första hand bedömas om pressmeddelanden ska användas när tids- och 

kommunikationsplan görs upp när arbetet i ett nytt projekt inleds. 

Resultat av projektarbete kan förstås dessutom innebära att man med ganska kort 

planering kan vilja gå ut med pressmeddelande. 

 

Pressmeddelanden ska användas restriktivt, och användas bara när de bedöms göra 

nytta samt att man kan räkna med att de intresserar media.  

Nyttorna kan vara dessa: 

 Lyfta fram aktiviteten samt trycka på budskapet att samverkan genom 

Miljösamverkan Halland ger resultat 

 Visa på viktiga och intressanta resultat. T.ex. si och så mycket brister har 

upptäckts, si och så mycket har åtgärdats genom projektet. (efter genomfört 

projekt) 

 Nå verksamhetsutövare som inte nås direkt av projektarbetet. (före och/eller 

efter genomfört projekt) 

 Bereda väg för kampanj genom att verksamhetsutövarna får läsa om frågan i 

media och är förberedda när inspektioner eller annat genomförs i en kampanj 

som Miljösamverkan Halland driver.  
 

När kan pressmeddelanden intressera media? Kan vara svårbedömt, men kanske 

bland annat i dessa fall: 

 En insats som gäller en allmänt känd miljöfråga eller berör allmänheten i hög 

grad. 

 En insats som gäller en ny, särskilt aktuell eller allvarlig miljöfråga 

 Oväntade eller uppseendeväckande resultat på ett inte alltför smalt område. 

 

 

 

Miljösamverkan Halland  

Miljösamverkan Halland syftar till att effektivisera miljö- och 

hälsoskyddsarbetet i länet. 

Huvudmän är Kommunernas miljökontor och Länsstyrelsen Halland. 

                                      www.regionhalland.se/miljosamverkan  
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Miljösamverkan Halland 

Samtliga länets miljökontor, Länsstyrelsen Halland och Region Halland samverkar 

genom Miljösamverkan Halland.  

Miljössamverkan Halland syftar till att effektivisera framför allt tillsynen inom 

miljö- och hälsoskydd och livsmedel i länet genom att samutnyttja medverkande 

aktörers kompetens och resurser och till att utifrån rådande lagrum säkra en 

likvärdig bedömningsgrund.  

Samverkan ska medföra effektivare resursutnyttjande, ökat erfarenhetsutbyte och 

större möjligheter att gå på djupet i olika frågor och åstadkomma en långsiktigt 

hållbar utveckling av det kommunala miljöarbetet i Hallands län. Miljösamverkans 

insatser ska vara konkreta, avgränsade och operativt inriktade. Detta utesluter inte 

insatser med inriktning på information, riktlinjer, m.m.  

 

Huvudmän  

Kommunerna i Halland och Länsstyrelsen i Hallands län  

Adress  

Region Halland, Miljösamverkan Halland, Box 517, 301 80 Halmstad 

Webbplats  

www.regionhalland.se/miljosamverkan 

Utvecklare  

Malin Andersson Tel 035-17 98 39 malin.n.andersson@regionhalland.se  

 

 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv
mailto:malin.n.andersson@regionhalland.se

