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Projektplan för Smartare Tillsynsprojekt 
 

Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverket att driva 

Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram 

olika handläggarstöd. 

 

Inför 2020 års verksamhetsplanering föreslog John Petersson, 

Naturvårdsverket projektet Smartare tillsynsprojekt.  

 

Styrgruppen för Miljösamverkan Sverige valde att låta projektet 

”Smartare tillsynsprojekt” ingå i förslag till verksamhetsplan för 

2020. Förslaget fastställdes av styrgruppen efter det att 

Miljönätverket och Länsrådsgrupp 6 haft möjlighet att lämna 

synpunkter. 
 

Bakgrund Tillsynsprojekt (eller "tillsynskampanjer") är ett effektivt och 

uppskattat format på tillsynsvägledning. De nationella 

myndigheterna, med undantag för Kemikalieinspektionen och 

Jordbruksverket, har i första hand valt andra metoder att 

tillsynsvägleda än genom projekt. 

 

Anledningarna kan vara flera: resurskrävande, avsaknad av 

upparbetad metodik, ej upparbetad samverkan med 

tillsynsmyndigheterna osv.  

 

I rapporten Bädda för bättre tillsyn från Riksrevisionen får 

Naturvårdsverket bl.a. kritik för att inte driva tillsynsprojekt. 

Folkhälsomyndigheten har tidigare drivit projekt regelbundet men 

har pausat arbetet på grund av att det är för resurskrävande.  

 

Inom ramen för de regionala miljösamverkan och inom 

Miljösamverkan Sverige genomförs årligen flera tillsynsprojekt 

och det är ofta ett framgångsrikt och uppskattat arbetssätt för de 

deltagande tillsynsmyndigheterna. 

 

Det pågår nu ett arbete med en nationell miljötillsynsstrategi som 

kommer att bli verklighet under hösten 2021. Strategin kommer 

att peka ut prioriteringar och mål för tillsynen. Under de dialoger 

Naturvårdsverket haft med tillsynsmyndigheterna har det 

framkommit önskemål om att prioriterad tillsyn bör stärkas 

genom nationella tillsynsprojekt. Även i miljötillsynsutredningen 

som kom 2017 nämns nationella projekt som ett effektivt sätt att 

samordna tillsynen.  

 



I den fördjupande utvärderingen av miljömålen framgår att 

tillsynen generellt måste vässas för att öka takten mot miljömålen. 

Det finns också separata miljökvalitetsmål som med riktad tillsyn, 

t.ex. genom tillsynsprojekt kan påverkas på ett positivt sätt. 

 

Syfte (Varför?) Att starta ett nationellt utvecklingsarbete för att öka antalet 

nationella och regionala tillsynsprojekt och göra kopplingen 

mellan tillsynsprojekt och nationella prioriteringar tydligare. 

Mål (Vad?) Ta fram en gemensam metodik för tillsynsprojekt kopplat till 

nationella prioriteringar. 

Kortsiktiga 
effekter 
 

Den kortsiktiga effekten är en gemensam syn på tillsynsprojekt 

och kopplingen till nationella prioriteringar. Ett gemensamt 

verktyg för hur man genomför tillsynsprojekt som kan testas och 

förfinas under 2022-2024 när miljötillsynsstrategin är sjösatt.  

Långsiktiga 
effekter 

Den långsiktiga effekten är en effektivare spridning av 

erfarenheter av tillsynsprojekt. Mer samordnade tillsynsprojekt 

där regionala aktörers insatser kan få spridning över hela landet.  

 

Detta sammantaget leder till en mer enhetlig och effektivare 

tillsyn i hela landet. 

Målgrupp Alla tillsynsmyndigheter och tillsynsvägledande myndigheter 

samt regionala miljösamverkansorganisationer. 

Styrgrupp Miljösamverkan Sveriges styrgrupp: 

Björn Forsberg, Länsstyrelsen Dalarna  

Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen Västra Götaland 

Elisabet Ardö, Länsstyrelsen Kronoberg 

Gustav Enander, Länsstyrelsen Jönköping  

Marina Wallén Mattsson, Länsstyrelsen Jämtland 

 

Adjungerade: 

Ingela Hiltula, Naturvårdsverket 

Johan Ståhl, Havs- och vattenmyndigheten 

Teresia Persson, Jordbruksverket  

 

Projektledare Elin Einarson Lindvall 



Referensgrupp I referensgruppen kommer det att finnas en representant från:  

 

- Naturvårdsverket- 

- Havs- och vattenmyndigheten 

- Jordbruksverket 

- Folkhälsomyndigheten 

- Kemikalieinspektionen 

- Miljösamverkan Sverige  

- Regionala miljösamverkan 

- Länsstyrelsen 

 

 

Projektfaddrar och 
verksamhetsledare 

Teresia Persson 

Björn Forsberg  

Carina Lif (verksamhetsledare) 

Avgränsningar 
(Vad ska projektet inte 
arbeta med) 

Projektet ska inte:  

- genomföra tillsynsprojekt 

- definiera vilka tillsynsfrågor som ska bli föremål för 

nationella projekt 

Kritiska 
framgångsfaktorer 

Kritiskt för att projektet ska nå sina mål är samverkan och 

förankring med rätt personer och organisationer. 

- Samverkan med arbetet med miljötillsynsstrategin 

- Samverkan med regionala miljösamverkan 

- Rätt personer deltar i referensgruppen 

 

En faktor som kan påverka möjligheten till förankring och 

samverkan är tidsaspekten. Projekttiden sammanfaller med arbetet 

med miljötillsynsstrategin vilket innebär mycket arbete för de 

centrala tillsynsvägledande myndigheterna.  

 

Utvärdering och 
förtydligande av 
när projektet är 
avslutat 

Projektet avslutas när metodstödet är godkänt av styrgruppen, 

publicerat och lanserat på Miljösamverkan Sveriges hemsida, är 

presenterat på Tillsyns och föreskriftsrådet och skickat till övriga 

tillsynsmyndigheter inom miljöbalksområdet. 
 

Genomförande Projektet genomförs i följande steg: 

 

 



 

1. Nulägesbeskrivning- hur jobbar vi med tillsynsprojekt 

idag. Denna görs med hjälp av en enkät till centrala 

myndigheter och regionala miljösamverkan. Enkätsvaren 

är kompletterade med svar och reflektioner från ett 

gemensamt möte i maj 2020. 

 

2. Gemensam målbild. Beskrivning av behov framåt: 

- workshop med regionala miljösamverkan och centrala 

myndigheter, maj 2020. 

- möte med centrala arbetsgruppen för 

miljötillsynsstrategin. 

 

3. Identifiering av gemensamma nämnare och knäckfrågor. 

Hur skulle ett projektupplägg inom ett angeläget område 

kunna se ut? Görs genom intervjuer med aktörer som 

genomfört flera lyckade tillsynsprojekt (exempelvis 

KEMI, FHM, SJV, Miljösamverkan Sverige, regionala 

miljösamverkan). Intervjuerna kompletteras med en 

gemensam workshop kring knäckfrågor för de aktörer som 

genomfört tillsynsprojekt. 

 

4. Ta fram en metodik för att genomföra tillsynsprojekt. Ta 

fram utkast till metodstöd 

 

5. Förankring och förbättring av metodstöd. 

 

6. Slutredigering och fastställande av slutversion. 

 

Viktiga delar i projektets inledningsskede är att knyta relevanta 

personer till en referensgrupp eller liknande och att identifiera 

vilken förankring som behövs för att projektets metodstöd ska 

accepteras och användas. 

 

Tidplan Huvuddelen av arbetet sker under januari-september. Under 

oktober kommer materialet att vara ute för synpunkter. Projektet 

ska vara klart i slutet av december 2021. 

Budget Projektledarens lön och eventuella insatser som stöd av 

kommunikatör för. Miljösamverkan Sverige har tillgång till 

kommunikatör vid Länsstyrelsen Västra Götaland.  

 

Inga projektdeltagare i detta projekt.  

Vem tar hand om 
resultatet 

Miljösamverkan Sverige publicerar projektresultatet på sin 

webbplats. Vi uppdaterar inte innehållet. Tillsyns och 

föreskriftsrådet är mottagare av resultatet. 

 

 



Dokumentation All dokumentation samlas på projektets grupparbetsplats.  

 

Minnesanteckningar förs vid varje träff/möte. 

 

Färdigt material läggs ut på den del av Miljösamverkan Sveriges 

webbplats som är åtkomlig för alla.  

 

Mötesstruktur Projektledaren tar hjälp av referensgrupp och kallar till möte vid 

behov. 

Bilagor 
 

1. Tid- och aktivitetsplan 

 

  


