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Uppdragsbeskrivning - samverkansgrupp för förvaltning av 
målbilder för god miljöhänsyn 

Bakgrund 

Inom ramen för projektet Dialog om miljöhänsyn har Skogsstyrelsen i 

samverkan med skogssektorn (skogsbruk, berörda myndigheter och ideella 

föreningar) tagit fram målbilder för god miljöhänsyn. Syftet med målbilderna 

är att komma ifrån ett kommunikativt problem där Skogsstyrelsens och 

skogsbrukets syn på vad som är god miljöhänsyn inte i alla delar 

överensstämt, och där Skogsstyrelsen inte tillräckligt tydligt lyckats 

kommunicera vad men anser är en god miljöhänsyn. För att motsvara syftet 

ovan är avsikten att målbilderna skall vara tydliga och konkreta så att de är 

tillämpbara i praktiskt skogsbruk. Målbilderna för god miljöhänsyn som 

levererades från projektet beslutades om av Skogsstyrelsens ledning i oktober 

2013 (Protokoll 2013-10-30). Samtidigt beslutade Skogsstyrelsens ledning att 

uppdra till Skogsavdelningen att: 

 ta fram ett förslag på organisation och uppdragsbeskrivning för att 

förvalta målbilderna. Förvaltningsorganisationen ska komplettera och 

kontinuerligt utveckla målbilderna. Förvaltningen ska ske i bred 

samverkan med skogssektorn. 

Redan i projektets slutrapport (Skogsstyrelsen rapport 5/2013) identifieras 

behov av att komplettera och utveckla målbildsbeskrivningarna. 

Syfte 

Syftet med samverkansgruppen för förvaltning av målbilderna för god 

miljöhänsyn är att hålla dialogen om miljöhänsynens bidrag till 

måluppfyllelsen av de skogs- och miljöpolitiska målen levande. Detta görs 

konkret genom att arbeta med utveckling och ständiga förbättringar av de 

målbilder för god miljöhänsyn som utvecklats inom projektet Dialog om 

miljöhänsyn. Syftet med samverkansgruppen är även att den skall underlätta 

implementeringen av målbilderna i berörda myndigheter, organisationer och 

företag. 

Samverkansgruppens uppdrag 

Samverkansgruppen ska: 

 Kartlägga behoven av att komplettera eller revidera målbilderna för 

god miljöhänsyn. I denna kartläggning ingår att kartlägga 

revideringsbehov ur ett användarperspektiv och att kartlägga om nya 

forskningsrön eller förändringar i de politiskt beslutade målen ger 

anledning till att revidera målbilderna. 
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 Ta fram förslag på kompletterande eller reviderade målbilder. 

 Ta fram förslag som utvecklar formen för målbilderna och hur de 

kommuniceras (t.ex. i olika tekniska lösningar) för att öka 

målbildernas användbarhet. 

 Anordna nationella sammankomster, t.ex. exkursioner, för att kalibrera 

uttolkningen av målbilderna och för att fånga upp behov av 

vidareutveckling. 

 Fånga upp behov av aktiviteter från Skogsstyrelsen, som syftar till 

underlätta eller bidra till implementeringen av målbilderna, och 

kanalisera dessa till rätt mottagare i myndigheten. 

Samverkansgruppen har inte rollen att koordinera implementering av 

målbilderna för god miljöhänsyn. Varje organisation/företag ansvarar och 

äger själv frågan om implementering i sin egen organisation. 

Årlig arbetsplan 

För att skapa transparens i vad samverkansgruppen avser att genomföra skall 

samverkansgruppen årligen ta fram en arbetsplan. Arbetsplanen ska innehålla 

de kartlagda behoven, en prioritering mellan dessa behov och vad som avses 

att genomföras under kommande år.  

Den årliga arbetsplanen ska förankras i Skogsstyrelsens nationella sektorsråd 

innan den fastställs av Skogsstyrelsens GD. 

Beslutsgång 

Revideringar av befintliga eller komplettering av nya målbilder ska av 

Skogsstyrelsen skickas på bred remiss innan de fastställs av Skogsstyrelsens 

GD. 

Organisation 

Skogsstyrelsen är huvudman för samverkansgruppen och utser ledamöter efter 

förslag från berörda organisationer. Ordförande till samverkansgruppen 

kommer från Skogsstyrelsen. Ordförande är sammankallande och leder 

arbetet i samverkansgruppen. 

Utöver ordinarie ledamöter kan samverkansgruppen koppla till sig 

ämnesspecifik expertis för att hantera specifika frågor. Samverkansgruppen 

kan även utse mindre arbetsgrupper sammansatt av ordinarie ledamöter eller 

andra personer för att under begränsad tid hantera specifika frågor. 

Varje organisation svarar för egna kostnader (personal, resor och logi). 

Gemensamma kostnader (lokaler m.m.) finansieras av Skogsstyrelsen. 

Verksamheten i samverkansgruppen ska utvärderas med jämna intervall (ca 5 

år) och utifrån det fattar Skogsstyrelsen beslut om eventuell fortsättning och 

inriktning. 


