
    Informationsbrev 
                                                                                                                                                                            Januari 2021 

 

 

        

 

 
 

Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt och aktiviteter under 
verksamhetsperioden 2022 

 
Webbenkäten om projekt och andra aktiviteter verksamhetsperioden 2022 genomförs för 
att parterna inom Miljösamverkan Skåne ska få möjlighet att påverka verksamhetsplanen. 
Miljösamverkans beredningsgrupp vill senast den 28 februari 2021 ha era synpunkter på 
förslagen i webbenkäten. Förslagen grundas på idéer från miljöförvaltningarna, 
Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin Syd under hösten 2020. 
 
Efter svarstidens slut bearbetar Miljösamverkan Skånes beredningsgrupp enkätsvaren och 
arbetar fram ett förslag till verksamhetsplan 2022, som styrgruppen slutligen ska fastställa i maj 
2021. Målet är att det ska finnas projekt och aktiviteter inom alla områden det vill säga miljö - 
hälsoskydd och livsmedel, och att verksamhetsplanen ska kunna skickas till kommunerna i juni 
2021. 
 

Länk till webbenkäten: 

 

 
Gör så här vid besvarande av enkäten 

Enkäten besvarad av 
Kontaktuppgifter till den som fyller i enkäten. Enkäten kan besvaras av flera personer inom 
samma organisation, om det finns behov av att svara till exempel avdelningsvis. Det är viktigt att 
svaren är förankrade i organisationen.  
 

Projektförslag  
Det finns nio projektförslag som beskrivs kortfattat i webbenkäten, men de finns att läsa i sin 
helhet i bilaga 1 projektförslag MSS VP 2022. 
  
 
Varje projektförslag ska poängsätts på en skala 0 - 3 poäng, för respektive organisations 
bedömning av angelägenhet att ta med projektet i Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan.  
3 = mycket intressant, vi avser att delta i projektarbetsgruppen 
2 = intressant, vi räknar med att delta i projektet (till exempel en tillsynskampanj) 
0 = ointressant för oss 
 
Vid varje projekt finns också möjlighet att skriva en kommentar! 
 
 
 

 

https://response.questback.com/kommunfrbundetskne/mssvp2022 
 
 

https://response.questback.com/kommunfrbundetskne/mssvp2022
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Övriga kommentarer angående Miljösamverkan Skånes verksamhetsplanering 
Här är du välkommen att skriva om du har övriga kommentarer eller synpunkter angående 
verksamhetsplaneringen.  
 

Tidigare projekt 
Tidigare års projekt inom Miljösamverkan Skåne återfinns på hemsidan 
https://miljosamverkanskane.se under rubriken avslutade projekt, och pågående projekt finns 
direkt på startsidan. 
 

Övrig 
Verksamhetsplanen 2022 kommer, förutom det som framkommer av enkätsvaren att innehålla 
löpande aktiviteter som till exempel nätverksträffar och att vid behov delta i och samordna 
nationella projekt. Eventuella frågor kan ställas till 
Elin Ulander 0726- 85 47 56, elin.ulander@skaneskommuner.se eller 
Niklas Hansson 010 – 224 13 64, niklas.hansson@lansstyrelsen.se 
 
 

Med vänlig hälsning Elin & Niklas 
 
 
Bilaga 1 Projektförslag MSS VP 2022 
Bilaga 2 MSS vp 2022 enkätfrågor 
 
Sändlista 
Miljöförvaltningarna (eller motsv.) i Skåne 
Länsstyrelsen Skåne 
Arbets- och miljömedicin Syd 
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