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Arbetsbeskrivning för samverkansprogram för Smartare miljöinformation
– version 1.0
Syfte, mål och inriktning
Den taktiska och operativa samverkan inom Smartare miljöinformation sker via
tre tematiska program: ”Miljöskydd”, ”Natur” och ”Vatten och hav”. Samverkan
inriktas mot att
• Möta regeringens satsningar med gemensam hantering av
miljöinformation
• Digitalisera processer och information som behövs i arbetet för att nå
miljömålen och relevanta globala hållbarhetsmål och ska bidra till att
arbetet att nå målen underlättas
• Sprida, koordinera och förklara miljöinformation, uppmuntra till
deltagande, innovation och ansvarstagande
Samverkan syftar till att åstadkomma förändring hos varje deltagande
organisation genom att bereda och överenskomma frågor av gemensamt intresse.
Förändringen kan bestå av initiativ för nyutveckling respektive anpassning eller
avveckling av befintliga modeller, mönster, lösningar och information.
Allt arbete utgår från de överenskommelser som Miljöinformationsrådet gör1.
Programmen stöds av ett expertforum där experter från deltagande
organisationer bereder frågor.
Deltagande och arbetsformer (per program)
I programmen samverkar organisationer i offentlig sektor som i stor utsträckning
har behov av att samverka om miljöinformation. Organisationer kan samverka
om miljöinformation i andra forum utan att vara representerade i programmen.
Varje program bildar en styrgrupp som gör dokumenterade överenskommelser
om genomförande i gemensamma frågor.
Samverkande organisationer utser deltagare till ett planeringsforum per program
som bereder gemensamma frågor med koppling till planering och uppföljning
inom sin egen organisation. Styrgrupperna prioriterar vilka frågor som
planeringsforumen behandlar.
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Om ett initiativ i något av programmen växer i omfattning bedömer styrgruppen
lämpliga former för fortsatt samverkan kring frågan. Varje organisation fattar
sedan beslut och genomför vad som överenskommits genom att delta i
gemensamma aktiviteter som initierats i programmen eller genom egna initiativ
såsom utvecklingsprojekt, förvaltningsaktiviteter och linjeaktiviteter.
Varje programstyrgrupp stöds av en programledning som har i uppgift att:
• Hålla sändlistor med deltagare i respektive forum
• Bjuda in till möten och samla ihop/distribuera underlag i form av t ex
underlag för överenskommelser och statusrapporter från de samverkande
organisationerna
• Lägga arbetsmaterial, mötesanteckningar och överenskommelser på
gemensam digital samverkansyta samt hålla dessa ordnade och
tillgängliga över tid
• Omvärldsbevaka och synkronisera med motsvarande samverkan mellan
programmen och inom t ex eSam och EU
• Bidra till öppen samlad information om helheten via t ex
Naturvårdsverkets kommunikationsinsatser
Samordning mellan de tre styrgrupperna sker efter behov i den beredningsgrupp
som Miljöinformationsrådet utsett att bereda Rådets möten. Till denna
beredningsgrupp kan också föras fram behov som inte fångas upp i de tre
samverkansprogrammen.
Deltagandet sker utifrån respektive organisations förutsättningar. Det behöver
finnas tid och möjlighet för intern beredning och interna processer för att
samverkan ska kunna bli konkret. Alla samverkande organisationer har ansvar
att så långt möjligt informera öppet om skeenden som påverkar andra och lyfta
upp initiativ i tidiga skeden. Härutöver bidrar samlad information via
programledningen till öppenhet och förutsägbarhet. Varje samverkande
organisation utser en kontaktperson för respektive forum, med vilken
programledningen kommunicerar. Vid behov (t ex vid diskussioner om ett
specifikt initiativ) kan ytterligare personer bjudas in till ett forum.
Omfattning
Gemensamma frågor/initiativ som
• avser ny- eller vidareutveckling av lösningar för
miljöinformationsförsörjning,
• möter behov i eller påverkar flera myndigheters verksamhet och
• har bäring på överenskomna förändringsmål.
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Avgränsningar och beroenden
Styrning av vilken information som skapas/samlas in, varför, av vem och med
vilka medel hanteras inte i dessa forum, utan sköts via ordinarie
verksamhetssamverkan.
Respektive organisation organiserar sina egna initiativ för nyutveckling
respektive anpassning eller avveckling av befintliga arbetssätt och IT-lösningar i
form av projekt, förvaltningsorganisationer etc. För frågor som berör flera
program kan drivansvaret läggas på ett av dem, och arbetssätt och lösningar kan
återbrukas mellan programmen.
Detta dokument
Detta dokument har arbetats fram av Naturvårdsverket utifrån samverkan inom
Regeringsuppdraget Digitalt först – smartare miljöinformation2.
Dokumentet versionshanteras, denna version har fastställts av
Miljöinformationsrådet per capsulam den 21 juni 2018. Dokumentet utvecklas
vidare, synpunkter kan skickas till digitaltforst@naturvardsverket.se.
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