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1. Uppdraget
Regeringsuppdraget enligt Naturvårdsverkets regleringsbrev:
”Naturvårdsverket ska vidareutveckla miljömålsportalen (www.miljomal.se).
Webbplatsen ska samla och beskriva det åtgärdsinriktade arbetet och satsningen
på att öka takten i arbetet med att nå miljömålen och ska utformas utifrån
relevanta aktörers behov och intressen. Här avses främst näringsliv, nationella
myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Uppdraget ska genomföras efter
dialog med berörda aktörer, bl.a. med den nationella miljömålssamordnaren för
näringslivet. En uppdaterad webbplats ska vara på plats senast 25 april 2016.
Naturvårdsverket ska senast den 1 oktober 2016 till Regeringskansliet (Miljöoch energidepartementet) redovisa hur arbetet med en ny webbplats fortskrider.”
2. Genomförande
Arbetet med regeringsuppdraget har bedrivits i en intern projektgrupp på
Naturvårdsverket. Medverkande har varit Annemay Ek, Susanne Roos och
Gunilla Andersson. Projektledare har varit Lisa Eriksson, med stöd av Johanna
Bengtsson Ryberg.
Naturvårdsverket redovisade en delrapportering av uppdraget den 22 april 2016
(NV-00105-16) samt gjorde en muntlig föredragning den 11 maj 2016.
Under våren har ett insiktsarbete pågått där representanter för näringslivet och
kommuner har blivit intervjuade för att skapa underlag för utvecklingen av
kommunikationsgränssnittet. I det arbetet genomför vi flera avstämningar och
förankringsmöten med relevanta aktörer såsom den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet, representant för SKL, de åtta miljömålsansvariga
myndigheterna och representant för RUS. Vi har även informerat om arbetet för
samtliga myndigheter med ansvar i miljömålssystemet via samverkansgruppen
för miljömålsuppföljning.
3. Bakgrund
Ett större utvecklingsprojekt har pågått under en tid på Naturvårdsverket med
syfte att förbättra stöd för miljömålssystemet och miljömålsindikatorer. Detta
utvecklingsprojekt har en längre tidsram och andra kravställare än regeringsuppdraget. I det arbetet ingår både verksamhetsutveckling, miljöinformationshantering och teknisk utveckling. Miljömål.se som webbkanal utåt är en
komponent i det omfattande arbetet. Det aktuella regeringsuppdraget har
fungerat som en riktning och kravställare på miljömål.se för projektet att förhålla
sig till.
Regeringsuppdraget om indikatorer (M2016/01592/Mm) har inverkan på
utvecklingen av miljömål.se då man inom det uppdraget ska föreslå indikatorer
för att ge en bild av utvecklingen mot de nationella miljökvalitets-målen och
generationsmålet samtidigt som relevanta delar av hållbarhetsmålen inom
Agenda 2030 ska beaktas. Regeringsuppdraget om digitalt först
(N2016/02035/EF) har även det påverkan på detta uppdrag.
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4. En inspirerande webbkanal för miljömålsarbetet
Naturvårdsverket utvecklar nu en webbkanal med följande syfte:
Befintligt engagemang omvandlas till kraft i genomförandet av åtgärder för att
nå Sveriges miljömål.
Webbkanalen ska erbjuda plats för alla myndigheter i miljömålssystemet att visa
på det miljömålsarbete som utförs inom myndigheterna och hos andra aktörer.
Utvecklingen av miljömål.se kommer att ske stegvis via delreleaser där första
releasen planeras till första kvartalet 2017. Denna release är främst inriktad på
att förbättra kommunikationen gentemot näringslivet och kommunerna. I
nästkommande releaser är fokus på att miljömålsmyndigheterna ska kunna
presentera urval av sitt miljömålsarbete.
Bilaga 1 – Utvecklingen av nya miljömål.se

