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EMT presenterar utbildningen av
inspektörer på MINT-forum i Sheffield
8-10 september 2011 deltog Hans Wickström och Lars Forsberg i MINT-forum i
Sheffield, England, en internationell sammankomst för tränare och ledande
företrädare för Motiverande samtal (MI), den samtalsmetod som utgör grunden för
utbildningen av miljö- och livsmedelsinspektörer.

Hans Wickström framför EMTs konferenspostern.

En poster presenterades där upplägget för EMTs utbildning var beskriven och där
preliminära resultat från den första utbildningsomgången av inspektörer från Eksjö
var sammanfattad. Synpunkter och erfarenheter inhämtades, bland annat
konstaterade grundaren av samtalsmetoden William Miller att detta sannolikt är en
helt unik studie med avseende på vilken yrkesgrupp som utbildas.
Pilotutbildningen kommer att påbörjas september 2011 och genomföras i fyra
kommuner, resultat kommer bland annat att presenteras på den internationella
forskningskonferensen ICMI i Venedig 2012.

EMT är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Universitet, KTH, KI och FOI finansierat av Naturvårdsverket.
Kontakt: Eva-Maria Jacobsson (eva-maria@csc.kth.se). Läs mer på www.effektivmiljotillsyn.se

Liz Cornwallis (Skottland) och Hiroaki Harai (Japan).

Läs mer om samtalsmetoden ”Motiverande samtal” på vår hemsida där länkar finns
till bland annat Karolinska institutet och MINT.

Programdag 12 september 2011
Måndagen den 12 september ägde EMTs femte programdag rum på Stockholms
universitet. Programdagarna samlar hela EMTs forskargrupp två gånger årligen i
syfte att stärka samsynen och koordinationen mellan delprojekten.
Dagen ägnades åt en workshop som WP 3 anordnade med fokus på att titta närmare
på vilka farhågor, nyttor och möjligheter som finns i projektet. Tanken var att
gruppen forskare från WP 2 var de aktiva deltagarna. Syftet var i första hand att få
synpunkter på WP 3s konceptuella prototyp och att WP3 ska förstå vad den
konceptuella prototypen betyder för WP 2s modeller.
Efter en presentation av den konceptuella prototypen ägnades resten av förmiddagen
åt gruppdiskussioner. Under eftermiddagen presenterade grupperna det de kommit
fram till. Dagen avslutades med att sammanfatta presentationerna. Det konstaterades
att de tre delprojekten har en alltmer gemensam syn på vidare arbete. Den
återstående projekttiden diskuterades också och programcheferna kommer att arbeta
med budget och detaljplan för denna.

Astri Muren presenterar sin grupps resultat från workshopen .
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Enkät – pilotstudie
Som ett led i vår empiriska forskning kring miljötillsynen har en pilotstudie inletts.
Denna pilotstudie riktar sig till 10 svenska kommunala miljöförvaltningar som får
svara på en enkät som syftar till att belysa förutsättningarna för att bedriva operativ
miljötillsyn på kommunal nivå. Pilotstudien ligger sedan till grund för den stora
undersökningen där Sveriges alla kommuner deltar. Pilotstudien beräknas färdig i
slutet av oktober varpå den stora undersökningen tar vid.

Kommande händelser
•

Referensgruppsdag – torsdagen 26/1, 2012, centrala Stockholm.

Mer information finns på vår hemsida www.effektivmiljotillsyn.se.
Om ni kommer på några kommentarer eller någon ”feedback”, kontakta mig så ser
jag till att det hamnar på rätt bord.
M v h Eva-Maria (eva-maria@csc.kth.se)
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