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Referensgruppsdag 26 januari 2012
EMTs tredje referensgruppsdag hölls också denna gång i Aula Magnas lokaler på
Stockholms universitet. Agendan för dagen var dels att förtydliga målen,
förutsättningarna och arbetssätten för forskningsprogrammet, dels att redovisa
preliminära resultat från den enkät riktad till kommunala miljöchefer i landet som
genomfördes under hösten, dels att diskutera professionella bedömningar.
Referensgruppen gav värdefull återkoppling på de olika delarna.

EMT – ett forskningsbidragsprojekt
Dagen inleddes med en diskussion och några klargöranden om EMTs syfte, mål och
organisation. Forskningsprogrammet ska ses som en start för forskning inom ett
tidigare relativt outforskat område och ett pilotprojekt inom området miljötillsyn.
Syftet är att få in nya vetenskapliga perspektiv på miljötillsyn samt att generera
forskningsresultat som kan publiceras i internationella forskningstidskrifter.
Resultaten kan också leda till en dialog mellan näringsliv och myndighet. För
Naturvårdsverkets del ska forskningen kunna bidra till kunskap som kan användas
vid tillsynsvägledning. Forskningen ska styras av ansökan med dess arbetsplan som
ligger till grund för programmets arbete; denna arbetsplan utvärderas ständigt och
revideras utifrån de resultat som framkommer under projektets gång. Forskarna
måste förhålla sig objektiva gentemot intresseorganisationer och myndigheter och tar
inte ställning i frågor som exempelvis vilken myndighet som ska utföra tillsynen.

Status och plan
Hitintills har resurserna förbrukats långsammare än plan, vilket möjliggör att
forskningsprogrammet fortsätter åtminstone året ut. Två statistikassistenter har
rekryterats för att hjälpa till med datainsamling och utvärdering av enkäter och
resultat som projektet nu börjar få in.

Pågående aktiviteter och resultat i delprojekten
WP 1
WP 1 redogjorde för de MI-utbildningar* som Hans Wickström lett. Under förra året
gjordes en pilotutbildning för att testa upplägg och genomförande. Nu har MIutbildningar påbörjats i Östersund, Nybro, Ale och Älmhult. Alla utbildningar
beräknas vara klara i september 2012 och ska sedan analyseras och sammanställas i
en rapport.
* Läs mer om MI (motiverande samtal) på EMTs hemsida.
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WP 2
WP 2 presenterade pågående projekt och deltagarna per aktivitet.


Verksamhetsutövares incitament (bransch, marknadsstruktur, konjunktur),
Jonas Häckner och Mathias Herzing



Val av och effekter av olika tillsynsmetoder (på företag, miljörisk m.m.), Adam
Jacobsson



Tillsynsstrategier (översikt), Mathias Herzing



Politiskt inflytande på miljösanktionsavgiften (MSA) i svenska kommuner, Erik
Sjöberg



Delegerad tillsyn och lokala budgetar: en tillämpning på miljötillsyn, Astri Muren



Miljötillsyn i Sverige: Analys av befintlig data samt vilken data skulle behövas,
Gebrenegus Ghilagaber m.fl.



Analys av miljöchefsenkäten, Håkan Källmén, Adam Jacobsson m.fl.

Kommande planerade aktiviteter i WP 2


Vetenskapliga artiklar



Samlande dokument med; översikt över tillsyn ur ett nationalekonomiskt
perspektiv och över insamlad data, beskrivning av relevanta statistiska och
ekonometriska metoder samt statistisk bearbetning av insamlad statistik, med
återkoppling till teorierna



Inspektörens roll (motivation, kommunikation)



Datainhämtning med hjälp av ett informationssystem

WP 3
En workshop har genomförts med Naturvårdsverket (NV). Där diskuterades deras
idéer av vilka data som kan eller bör användas i ett informationssystem. Fokus var på
vad NV kunde se för behov och nytta med ett samlat, innovativt system. Det var cirka
20 deltagare på workshopen och resultatet var både positivt och konstruktivt. Särskilt
fann NV:s representant för IMPEL* intresse för projektet och föreslog att EMT deltar
på en konferens på Malta i början av 2013. Referensgruppen förslog att EMT rådgör
med NV om möjligt deltagande.
* Ett europeiskt nätverk med mål att stödja ingående medlemsländer att genomföra och
tillämpa EU:s miljölagstiftning. Läs mer på IMPELS hemsida:
ec.europa.eu/environment/impel.

Prototyparbetet har påbörjats med syftet att bygga ett analyseringssystem och
”bedömningsstöd” snarare än ett ärendehanteringssystem.
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Presentation av preliminära resultat av enkät riktad till
kommunala miljöchefer
Adam Jacobsson presenterade kort höstens arbete med en enkät riktad till Sveriges
samtliga kommunala chefer för tillsyn enligt miljöbalken. Syftet med enkäten är att få
ytterligare information om det kommunala tillsynsarbetets förutsättningar och
arbetssätt.
Under presentationen av de preliminära resultaten framfördes flera intressanta
synpunkter från referensgruppen. Det framkom att det vore intressant att koppla
samman enkätdata med andra data som exempelvis antalet åtalsanmälningar (som
enkäten ger information om) med antal fällande domar. Referensgruppen föreslog
också att en enkät riktad till verksamhetsutövare skulle kunna ge en intressant
spegelbild till vissa av enkätens frågor. EMT kommer under våren att arbeta vidare
med analys samt vidare datainsamling.

Workshop på eftermiddagen kring ämnet professionalism
Lena Edlund och Sinna Lindquist från WP 1 ledde en kombinerad presentation och
workshop kring professionella bedömningar och professionalism för inspektörerna i
deras arbete. Vad innefattas i dessa begrepp och vad har inspektörerna för
bedömningsdimensioner för att komma fram till ett myndighetsbeslut?
WP 1 arbetar med att fastslå vad som kan omfattas i begreppet och en beskrivning ska
skrivas samman i en rapport. Man kommer också att skriva ett antal vetenskapliga
artiklar på ämnet. Delprojektet har också haft en workshop med inspektörer om detta
tidigare.
Dagens återkoppling från referensgruppen resulterade i en mängd värdefulla
synpunkter som togs tillvara och dokumenterades.

Referensgruppen i fullt arbete.
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Lena Edlund sammanställer synpunkterna.

Mer information om forskningsprogrammet 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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