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Projektarbetsgrupper
Göran Jansson, 010-224 13 96
goran.n.jansson@lansstyrelsen.se
Elin Ulander, 0728-85 47 56
Elin.ulander@kfsk.se

Hej!
Välkommen till en Miljösamverkans Skånes projektarbetsgrupper 2018 - 2019!
Förhoppningsvis ska det bli en stimulerande arbetsuppgift att dela med sig av sin egen kompetens för ett resultat
som kan komma såväl den egna förvaltningen som andra till nytta. Samtidigt är meningen att det ska vara lärorikt
och utvecklande att delta i en arbetsgrupp, så att det kan ses som ett led i den egna kompetensutvecklingen.
Projektarbetsgrupperna består av 4 – 7 deltagare. Tidsåtgången för att medverka i projekten bedöms innebära 1 –
4 veckors arbetsinsats beroende på projektets längd och karaktär. Under projektets gång har vi arbetsmöten,
Skypemöten och eventuellt ett studiebesök någonstans om det passar. En del skrivarbete kan också förekomma
för deltagarna i projektarbetsgrupperna till exempel vid sammanställning av resultat från tillsyns- eller
kontrollprojekt samt arbete med den avslutande projektrapporten.
Du kommer att delta i projektets alla faser:
Uppstart -> Planering -> Genomförande -> Avslut och överlämnande
Projektledare kommer huvudsakligen att vara Göran Jansson (Länsstyrelsen) eller Elin Ulander
(Kommunförbundet Skåne). I rollen som projektledare kommer vi att stötta er med det administrativa arbetet t.
ex skicka kallelser, skriva minnesanteckningar, boka lokaler mm. Ni står för kompetensen inom det aktuella
området!
För varje projekt finns det redan en så kallad ”projektbeställning”, som är framtagen av Miljösamverkans ledning.
I den framgår vilken huvudsaklig inriktning projektet ska ha. Den ska ligga till grund när projektarbetsgrupperna
tar fram en ”projektbeskrivning”, en mer utförlig beskrivning av hur vi tänker jobba, tidsplan etc.
Några av projekten kommer att starta så fort som möjligt och några projekt startar i maj/juni. Projektledarna
kommer inom kort att skicka ut en Doodlelänk för att kunna planera in uppstartsmötet för respektive projekt. När
tiden är bestämd skickar vi ut en kallelse till mötet, tillsammans med ”projektbeställningen” så att ni hinner
förbereda er.
Har ni frågor är ni så klart välkomna att kontakta Göran eller Elin!
goran.n.jansson@lansstyrelsen.se elin.ulander@kfsk.se
Väl mött!
Göran Jansson och Elin Ulander
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