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Arbetsbeskrivning för Miljöinformationsrådet – version 3.0
Syfte och inriktning
Miljöinformationsrådet, i detta dokument fortsatt benämnt Rådet, är ett
strategiskt forum som syftar till att vägleda konkret samarbete kring smart
miljöinformation.
Samverkan inriktas initialt mot att ge förutsättningar för olika aktörer 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
• Sprida, koordinera och förklara miljöinformation, uppmuntra till
deltagande, innovation och ansvarstagande
Deltagande och arbetsformer
Rådet är sammansatt av 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 representerad i Rådet.
Rådet träffas fysiskt två gånger per år med representation på ledningsnivå.
Rådet leds och administreras av Naturvårdsverket och utvecklar över tid
deltagande, arbetsformer och innehåll. Vid uppstart samverkar dessa
organisationer i Rådet:
• Havs- och vattenmyndigheten
• Jordbruksverket
• Lantmäteriet
• Länsstyrelserna
• Naturhistoriska riksmuséet
• Naturvårdsverket
• Riksantikvarieämbetet
• Skogsstyrelsen
• Statistiska centralbyrån, SCB
• Sveriges geologiska undersökning, SGU
• Sveriges kommuner och landsting, SKL
• Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
• Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
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Omfattning
Rådet behandlar beredda strategiska frågor av gemensamt intresse så att
deltagare kan fatta beslut inom sin organisation, det kan t ex handla om
• Struktur och ramverk för strategisk, taktisk och operativ samverkan om
miljöinformation
• Principer för ansvar, finansiering och nyttorealisering
• Arkitektur och arkitekturprinciper
Rådets möten bereds av en fast gruppering bestående av representanter för
• Naturvårdsverket (sammankallande)
• Lantmäteriet
• Länsstyrelserna
• SKL
• Ordförandena i de tre programstyrgrupperna
Rådet
• Följer och stöder det konkreta arbetet inom de forum som startas upp
med anledning av regeringens satsning Digitalt först
• Följer arbetet i andra internationella och nationella organisationer och
forum, och identifierar avgränsningar och synergier (t ex inom
EU-samarbetet, miljömålssamarbetet, geodatasamverkan och
eSamverkansprogrammet)
Aktuella överenskommelser framgår av bilaga 1.
Avgränsning:
• Rådet hanterar inte taktiska och operativa frågor
• Olösta frågor från andra forum eskaleras inte till Rådet
• Styrning av vilken information som skapas/samlas in, varför, av vem och
med vilka medel hanteras inte i Rådet, utan i ordinarie
verksamhetssamverkan och verksamhetsstyrning
Detta dokument
Detta dokument har arbetats fram av Naturvårdsverket utifrån samverkan inom
samverkansgruppen Miljövårdens IT, MIT, och inom Regeringsuppdraget
Digitalt först – smartare miljöinformation.
Dokumentet versionshanteras, denna version har fastställts av
Miljöinformationsrådet per capsulam den15 januari 2019. Dokumentet utvecklas
vidare, synpunkter kan skickas till anna.otmalm@naturvardsverket.se.
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BILAGA 1 – Aktuella överenskommelser vid Miljöinformationsrådet
Förändringsmål
Rådet har kommit överens om förändringsmål för VART vi strävar i samverkan om
miljöinformation:
• Aktörer har integrerat digitalisering i sina ordinarie verksamhetsprocesser
• Alla har rätt miljöinformation för att kunna göra smarta miljöval
• Allmänhet och företagare upplever interaktionen med myndigheter som enkel
och smidig
• Allmänheten har insyn i och kan delta i myndighetsprocesser
• Beslutsfattare på alla nivåer har rätt miljöinformation för att möta de stora
samhällsutmaningarna
• Handläggare har rätt miljöinformation i sina ordinarie verksamhetsstödsystem
• Innovatörer tänker och gör nytt baserat på miljöinformation
• Myndigheter samverkar digitalt, har effektiva verksamhetsprocesser och
rättssäker informationshantering
• Myndigheter återbrukar modeller, mönster, lösningar och information från EU,
offentlig förvaltning och civila aktörer
Naturvårdsverket upprätthåller och publicerar beskrivningar av målen.
Förändringsprinciper
Rådet har kommit överens om förändringsprinciper för HUR vi samverkar i arbetet mot
förändringsmålen:
• Vi beskriver vad vi åtar oss
• Vi följer ordinarie ansvar
• Vi utvecklar ur ett helhetsperspektiv
• Vi återbrukar innan vi nyutvecklar
• Vi strukturerar information
• Vi digitaliserar utifrån reella behov
• Vi bejakar samhällsförändringen
• Vi påverkar utformning av rättsakter
• Vi använder arkitekturstyrning i förändringsarbetet
Naturvårdsverket upprätthåller och publicerar beskrivningar av principerna samt
exempellista.
Arbetsbeskrivningar för löpande samverkansforum
Rådet har kommit överens om arbetsbeskrivningar för:
• Samverkansprogram för Smartare miljöinformation – version 2.0
• Expertforum för Smartare miljöinformation – version 1.0
Naturvårdsverket upprätthåller och publicerar beskrivningar.
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Strategi för miljödatahantering
Rådet har kommit överens om fortsatt förvaltning av Strategi för miljödatahantering.
En förvaltningsgrupp bereder underlag till Rådet, gruppen leds av Naturvårdsverket.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• fånga upp och sammanställa synpunkter och förslag rörande strategins
innehåll som bereds och föredras för Miljöinformationsrådet
• löpande informera Miljöinformationsrådet om viktigare synpunkter
• sprida information om Strategi för miljödatahantering
• genomföra revidering på uppdrag av Miljöinformationsrådet
• informera signatärer om revideringar
• hantera nya versioner, samt information om dem, på webbsidan.
Fokusområden 2019:

-

Att driva på implementeringen av Strategi för miljödatahantering
Att ge goda exempel på implementering så att vi kan dra nytta av
varandras erfarenheter av hur vi har realiserat rekommendationer och
riktlinjer i den egna verksamheten

Naturvårdsverket upprätthåller och publicerar strategin.
Sammanfattande förändringsplan 2019
Rådet har kommit överens om att följa och stöda en sammanfattad plan under året med
utgångspunkt i effekter på kort och lång sikt:
Miljöskyddsprogrammet
• IED, MKB
o Tillgängliggörande av dokument
• Medelstora förbränningsanläggningar, förbättrad avfallsstatistik och
spårbarhet av farligt avfall
o Utbyte av miljöinformation mellan företag och myndigheter
Naturprogrammet
• Miljöinformation i en digital samhällsbyggnadsprocess
o Maskinell analysförmåga
• Invasiva främmande arter
o Kunskapsunderlag/kvalitetsnivåer
o Webb/maskinella gränssnitt för insamling och
tillgängliggörande/visualisering av naturinformation
Vatten och havprogrammet
• En digital samhällsbyggnadsprocess
o Kustzonsplanering
o Små avlopp
o Dagvatten
o Dricksvatten
• Effektivt informationsutbyte kring vatten, kust och hav
o Information, termer och begrepp

