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Projektplan för Samarbetsytor för naturvården

Uppdrag

Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverket att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta
fram olika handläggarstöd.
Inför 2018 års verksamhetsplanering har Miljösamverkan Sverige ansökt och beviljats medel av Naturvårdsverket för att
genomföra projektet ”Grön utveckling”. Projektet innehåller flera delprojekt som sammantaget ska bidra till utveckling av
den gröna tillsynen och tillsynsvägledningen på länsstyrelserna. Samarbetsytor inom naturvården är ett av dessa
delprojekt.

Bakgrund

Länsstyrelserna utgörs av 21 självständiga myndigheter. Samtidigt har länsstyrelserna många gemensamma frågor där det
är viktigt med samverkan så att alla gör på ett likartat sätt. I dagsläget finns en stor mängd mailgrupper där de olika
verksamheterna kommunicerar med varandra. För att få till en mer strukturerad samverkan har möjligheten till
samarbetsytor på länsstyrelsernas intranät tagits fram hos Länsstyrelsernas förvaltningsorganisation.
Miljösamverkan Sverige har fått i uppdrag att göra iordning naturvårdens samarbetsyta på Intranätet; Samarbetsyta Natur.
Den finns hos Förvaltningsobjekt (FO) Natur. Detta har förankrats med miljönätverket i december 2016.
Miljösamverkan Sverige påbörjade arbetet med samarbetsytorna under 2017. Under 2017 har en övergripande struktur
tagits fram och några ytor har tagits fram och lanserats.

Syfte

Tanken med Samarbetsyta Natur är att det ska finnas en samlad ingång för all samverkan som rör naturvårdsområdet.
Från startsidan ska man sedan kunna gå vidare till det verksamhetsområde som man är intresserad av. På
samarbetsytorna ska finnas möjlighet till diskussioner och dialog, men även gemensamt material som flera länsstyrelser
kan ha nytta av.
Att ta fram, bygga och lansera de samarbetsytor som behövs inom naturvården.

Mål
Miljösamverkan Sveriges styrgrupp

Styrgrupp
Lena Strömvall

Projektledare
Magnus Eklund och Elisabet Ardö

Projektfaddrar
Referensgrupp

Aktiva intresserade handläggare inom respektive verksamhetsområde på Länsstyrelsen men även hos Naturvårdsverket
och Skogsstyrelsen.
Inom projektet ska ytorna tas fram och lanseras, driften av ytorna ingår inte i projektet.

Avgränsningar

Kritiska
framgångsfaktorer

Att det finns intresserade handläggare som är beredda att lämna önskemål och sedan att fortsätta att driva ytorna.
Etablerad samverkan med FO Natur.
Projektet är avslutat när sidorna är uppbyggda och lanserade.

Utvärdering och
förtydligande av
när projektet är
avslutat
Genomförande

Fortsätta arbetet med att bygga upp samarbetsytor för naturvården. Ytorna ska tas fram i samverkan med de handläggare
som arbetar med frågan så att de blir utformade efter vilket behov som finns. Allt eftersom en yta blir klar ska en eller två
ansvariga moderatorer utses och ytan lanseras inom berört nätverk. Dialog ska även ske med externa aktörer som
Naturvårdsverket och Skogssstyrelsen för de delar där samverkan med dem är viktig.
Framtagandet av ytorna ska ske i följande ordning:
1. Artskydd
2. Vilt
3. Grön Tillsyn och Prövning
4. Områdesskydd och förvaltning
Åtgärderna ska ske under 2018. När i tid är beroende på när de olika handläggarnätverken har tid att engagera sig.

Tidplan
4 veckors arbetstid för projektledaren, dvs 360 timmar

Budget
Vem tar hand om
resultatet

När de olika samarbetsytorna är färdigbyggda ska ansvaret för dessa lämnas över till utpekade moderatorer
De ansvariga för de olika sidorna behöver sedan tas om hand och stöttas framöver. Detta ska ske som ett
utvecklingsuppdrag inom Miljösamverkan Sverige.
Ytorna kommer att finnas på intranätet. En excelfil tas fram för vilka som är ansvariga moderatorer för respektive sida.

Dokumentation
Skypemöten med aktiva intresserade inom respektive verksamhetsområde.

Mötesstruktur
Bilagor

