Central myndighet med ansv ar för tillsynsområde
(internt på CM kan grupp bildas)

Arbetsgrupp för tillsynsområdet, där
TM och ev . andra nationella myndigheter ingår

Centrala arbetsgruppen (CA)

Kansliet (NV)

Lägesbild för tillsynsområdena
Hänvisning till metodstödets beskrivning samt ytterligare medskick från centrala arbetsgruppen: T.ex. att det finns utrymme för olika sätt att ta sig an processen, hur mycket möten, under arbete med lägesbilden identifieras/noteras också
tänkbara fokusområden
Lanserar inspelsformulär, öppet till 11 sept.

Identifierar deltagare i arbetsgrupperna
CM ansvar att rigga arb.gr, minst en från kn resp lst
CM kan göra egna riktade förfrågningar om medverkan
både till andra CM och TM.

Webbinarium 2/6 för övriga nationella myndigheter
Flagga för att vi vill veta vilka som vill delta och hur?
Gör utkast till planering för arbetet i arbetsgruppen
Listar relevanta underlag
Sätter upplägget på webbinarium för arbetsgrupper
Möte - diskutera planering och "starta" påfyllnad av
lägesbild/TM:s erfarenhet

Webbinarium (live/inspelat) för alla som ska delta i
arbetsgrupper

Möte - diskutera planering och "starta" påfyllnad av
lägesbild/TM:s erfarenhet
Arbete med lägesbild inkl. avstämningar i gruppen
Inspelsportalen stänger 11 september
Ta inspel i beaktande

Paketerar inspelen och levererar till CM

Sammanfatta/kondensera lägesbilden enligt mall
Delge hela CA lägesbilderna
Tar del av lägesbilderna skriftligt inför möte med korta
dragningar av tillsynsområdesansvariga, prat om behov
av ev komplettering eller synkning
Bedömning av vad CA såg - besked till AG

Möte/arbete med ev. revidering av lägesbild

Planerar WS för arbetsgruppen

Förbereder och läser inspel

Färdigställ lägesbild
Förslag på fokusområden
Tar fram stöd för WS i arbetsgrupperna

Färdigställer stöd för WS i arbetsgrupperna

WS för att få fram förslag till fokusområden
Sammanställning tänkbara fokusområden
Tar del av sammanställning över möjliga fokusområden
Möte: Diskussion - behov av revideringar medskick inför
val av fokusområden? Finns identifierade behov av
gemensamma satsningar för att stärka
miljöbalkstillsynen?
Möte: Utvärdering och planering inför nästa fas, bedöm
hur det första urvalet ska gå till, alt 1 eller 2
Prioritering av fokusområden
Alt 1. Urval av fokusområden enligt metodstöd eller
egen variant. Beakta vilka tänkbara preciseringar som
kan bli aktuella, motivera. Tänk 1-2 fokusområden fler
än rimligt.

Alt 2. Urval av fokusområden enligt metodstöd eller egen
variant. Beakta vilka tänkbara preciseringar som kan bli
aktuella, motivera. Tänk 1-2 fokusområden fler än rimligt.
Ranka urvalet i angelägenhetsordning.
Om alt 1: Möte- Dialog kring CM:s urval och bild av
tänkbara preciseringar. Ranka urvalet i
angelägenhetsordning.
Möte: Avstämning av prioriterade fokusområden - behov
av samordning/synkning mellan tillsynsområdena

Ev. revidering och förankring på CM av prioriterade
fokusområden

Sätter hur inhämtande av synpunkter från TM om
tänkbara preciseringar till kommande fokusområden ska
ske samt kommunikationen kring det.
Via webb samt ev. träffar mm

Tar del av resultaten och sammanfattar ett samlat utkast
som underlag för kommunikation
Tar fram verktyg för inspel.

Sammanställer synpunkter per fokusområdefrån webb
Precisering av v alda fokusområden
Sammanfattar inspel på tänkbara preciseringar med
kommentarer.
Utifrån underlaget diskuera och föreslå preciseringar, inkl.
tid, till fokusområden samt möjlig uppföljning. Skriftligt
eller möte
Avstämningar och dragningar på resp CM
Avstämning preciseringar vad gäller tidpunkt och
samordning. Sammantaget realistiskt?
Avstämningar och dragningar på resp CM
Klara med allt ovan, maj
Slutredigering, förankring och beslut om den slutliga strategin
Skriva texter till "Respektive tillsynsområde"
Skriva de allmänna texterna i strategin; "Om den
nationella strategin för miljöbalkstillsynen",
"Tillsynsuppdraget", "Stöd för att genomföra strategin"
samt infoga texter från respektive tillsynsområde. Layota
webbsidorna.
Avstämning av strategins allmänna sidor
Dra för ToFr strategins allmänna sidor, delbeslut att
godkänna.
Deadline för texter till fokusområden m preciseringar
Sammanställa sidorna "Fokusområden för respektive
tillsynsområde med preciseringar" och "Revidering och
uppdateringar av strategin"
Dra för ToFR - beslut om att förslag till Strategi är färdigt
för beslut, juni
Beslut på repektive CM om strategin, mitten på sep -21
Publicering och lansering
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