
Instruktioner för uppföljning av åtgärder i regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen 
– Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Vad ska göras?

Du ska följa upp genomförandet för de åtgärder som din enhet har åtagit sig att arbeta med och där ni är huvudansvariga. 
Du kommer se vilka åtgärder du ska följa upp för när du går in i Åtgärdswebben. Se även nästa bild.

Uppföljningen avser åtgärdens status i december 2022 

Uppföljningen ska göras i Åtgärdswebben. Som medarbetare på Länsstyrelsen går du in via följande adress: 

https://atgardswebben.se/lst

Länsstyrelsen

https://atgardswebben.se/lst


Åtgärder där länsstyrelsen är huvudaktör och förväntas följa upp

Minskad klimatpåverkan och ren luft:

KL2

Hållbar användning av vattenmiljöer:

V1a, V1c, V7a

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap:

SO1, SO2a, SO3a, SO3b, SO4a, SO4c, SO9a, SO10, SO11, SO12a, SO12b, SO14, SO15

God boendemiljö och hållbar konsumtion:

BK2, BK5c, BK6b, BK7b, BK8, BK9b, BK10b



Instruktioner för uppföljning av åtgärder i regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen 
– Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Tillgång till Åtgärdswebben
Har du tidigare registrerats som användare i Åtgärdswebben ska du inte behöva uppge några speciella inloggningsuppgifter 
utan ska komma in direkt till sidan, förutsatt att du är ansluten via arbetets e-postadress.

För er som är nya användare: Skicka ert ”datorinloggningsnamn” samt vilken enhet du tillhör till 

helena.sandmer@lansstyrelsen.se. ”. Datorinloggningsnamnet hittas om du öppnar ikonen Datorinfo på skrivbordet. På 
raden Inloggningsnamn står LANSSTYRELSEN och några efterföljande siffror med formen ÅÅMMDD-XXX. Det är dessa siffror 
som efterfrågas.

Om du har fått tillgång till Åtgärdswebben men ändå har problem att komma in, kontakta 
atgardswebben.forvaltning@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen

mailto:helena.sandmer@lansstyrelsen.se
mailto:atgardswebben.forvaltning@lansstyrelsen.se


Instruktioner för uppföljning av åtgärder i regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen 
– Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Vilken deadline gäller?
Sista datum för att lämna in uppföljning i Åtgärdswebben är 24 februari 2023

Var kan jag läsa mer om åtgärderna?
På åtgärdsprogrammets hemsida Åtgärder - Ett hållbart Västra Götaland (hallbartvg.se) kan du klicka dig in på de olika 
utmaningarna och översiktligt läsa om åtgärderna som ingår. Vill du ha mer information om respektive åtgärd i programmet, 
exempelvis kriterierna för uppföljning och beskrivning av åtgärderna, finns Detaljerade underlaget om åtgärderna.

Vart vänder jag mig för frågor?
Har du problem med att komma in i Åtgärdswebben kontaktar du atgardswebben.forvaltning@lansstyrelsen.se .

Har du frågor om uppföljningen kontaktar du helena.sandmer@lansstyrelsen.se, 010-224 45 48.
Det går även bra att vända dig till ditt utmaningsstöd.

https://www.hallbartvg.se/utmaningar/
https://www.hallbartvg.se/wp-content/uploads/Detaljerat-underlag-om-atgarderna-2022-2025.pdf
mailto:atgardswebben.forvaltning@lansstyrelsen.se
mailto:helena.sandmer@lansstyrelsen.se


Följa upp åtgärd

Förvaltning för åtgärdswebben 2021



Hur följer du upp i Åtgärdswebben? 

• Gå in på Skapa, redigera och följ upp i ”huvudmenyn”.

• Välj ”06. Följ upp åtgärd”

• Börja med att läsa den övergripande instruktionen för uppföljningen i första fliken. De ger ett bra stöd i ert arbete. 
Tänk på att instruktionen är skriven för såväl användare på länsstyrelsen som på kommunerna.



Följ upp åtgärd I vänsterkolumnen hittar du det 
åtgärdsprogram och de åtgärder 
som du ska följa upp.

Välj  Åtgärdsprogram för 
miljömålen -Utmaningar för ett 
hållbart Västra Götaland under 
Åtgärdsprogram

Längre ner trycker du på Åtgärder. 
En lista kommer fram med de 
åtgärder som din organisation har 
åtagit er och som du ska följa upp 
för

Gå vidare till flik Grunddata och 
genomförandegrad för att börja 
följa upp! 



Forts. Följ upp åtgärd

• Tryck på den åtgärd du vill följa upp för. 
Åtgärden blir då gulmarkerad 

• De förifyllda uppgifterna 
grundinformation om åtgärden (GI)  är en 
hjälp i er uppföljning

• Fyll i fälten Beskrivning av vad som 
gjorts* och Genomförandegrad (GHPE)**

• Glöm inte att Spara längst ner på sidan.  

• Tryck på knappen Färdigmarkera åtgärd
när du är helt klar med uppföljningen. 
När du har färdigmarkerat en åtgärd kan 
du inte längre ändra i fälten. Om du 
behöver ”låsa upp” åtgärden kontakta 
helena.sandmer@lansstyrelsen.se

• Klicka på ny åtgärd och upprepa. 

*Tidigare lämnad uppföljning finns sparat i rutorna 
Föregående års beskrivning av vad som 
gjorts/genomförandegrad ifall du vill titta tillbaka på 
denna

** Om åtgärden endast har fritextsvar väljer du Ej 
relevant som GHPE och fyller bara i beskrivning av vad 
som gjorts.

mailto:helena.sandmer@lansstyrelsen.se


Följ upp åtgärd – förklaring till vilka åtgärder som syns

För Länsstyrelsen syns åtgärderna på 
enhetsnivå, d.v.s. de åtgärder som din 
enhet har ansvar för syns i listan.

Saknas ”din” åtgärd?

Om du inte hittar den eller de åtgärder du 
är ansvarig för beror det på att ansvarig 
organisation eller enhet inte lagts till 
korrekt för åtgärden i Åtgärdswebben. 

Hör då av dig till 
helena.sandmer@lansstyrelsen.se

mailto:helena.sandmer@lansstyrelsen.se


FRIVILLIGT: När du är klar med uppföljningen av dina åtgärder:
Ta fram sammanställning över den egna inlämnade uppföljningen
(för exempelvis diarieföring eller återkoppling till funktion/enhet/avdelning)

1. Gå in på Diagram och tabeller i 
”huvudmenyn”.

2. Välj rapporten ”04. Uppföljning av 
genomförande”.

3. Välj län och åtgärdsprogram under 
fliken Åtgärdsprogram.

4. Tryck på knappen sök uppe till 
vänster innan du fortsätter.



Forts. Ta fram sammanställning över den egna inlämnade uppföljningen
(för exempelvis diarieföring eller återkoppling till funktion/enhet/avdelning)

5. Fortsätt till fliken Åtgärd, där du 
väljer din organisation (Lst VG) under 
Ansvarig/Medansvarig Organisation.

6. Tryck även här på sök innan du går 
vidare. 



Forts. Ta fram sammanställning över den egna inlämnade uppföljningen
(för exempelvis diarieföring eller återkoppling till funktion/enhet/avdelning)

7. Gå in på fliken Detaljer uppföljning. Du kommer då se all uppföljning som Länsstyrelsen lämnat in. 

För att se bara den uppföljning som är relevant för dig/din enhet/funktion, filtrera fram åtgärderna    
genom filter-symbolen i kolumnen ”Åtgärd” (se bild 15)

8. Vill du ta bort någon kolumn eller ändra ordningen på dem kan du öppna ”kugghjulet” och välja vilka 
kolumner du vill visa. 

9. Du kan välja att exportera informationen till Excel eller PDF. Du hittar symbolerna högst upp på sidan vid 
rubriken Detaljer uppföljning.



BONUS: Ta fram sammanställning över inlämnad uppföljning från 
kommuner m.fl. 

Det kan vara intressant för Länsstyrelsen att ta del av andra aktörers uppföljning på vissa åtgärder, 
exempelvis för:

- Inspel till våra miljömålsbedömningar
- Omvärldsbevakning kring vad för arbete som görs bland kommuner och organisationer inom olika 

områden
- Identifiering av goda exempel som kan användas för spridning. Mycket information kan ibland hittas i 

aktörernas fritextsvar.

På följande bilder visas hur du tar fram all inlämnad uppföljning för vissa åtgärder du är intresserad av. 

Vill du istället få fram all uppföljning för en viss aktör (ex en kommun) följer du stegen i föregående bilder 
(Ta fram sammanställning över den egna inlämnade uppföljningen), men istället för Länsstyrelsen väljer du 
den aktör du vill titta på under Ansvarig/Medansvarig Organisation (bild 11). 

OBS: för att få med all uppföljning som rapporterats in är det rekommenderat att du gör dessa sökningar 
först efter den deadline som angetts för uppföljningen. 



Ta fram sammanställning över inlämnad uppföljning från andra 
kommuner m.fl

1. Gå in på Diagram och tabeller i 
”huvudmenyn”.

2. Välj rapporten ”04. Uppföljning av 
genomförande”.

3. Välj län och åtgärdsprogram under 
fliken Åtgärdsprogram.

4. Tryck på knappen sök uppe till 
vänster innan du fortsätter.



Forts. Ta fram sammanställning över inlämnad uppföljning från 
kommuner m.fl

5. Gå in på fliken Detaljer uppföljning. 
Du kommer då se all uppföljning som 
lämnats in. 

6. För att söka fram inlämnad 
uppföljning för en viss åtgärd klickar du 
på filtreringssymbolen vid kolumnen 
Åtgärd.

7. När du trycker på något av 
alternativen kommer en filtreringsruta  
upp (7). Kryssa i Enstaka värden och välj 
åtgärd. Tryck Verkställ, sedan Stäng.
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8. Vill du ta bort någon kolumn eller ändra ordningen på dem kan du öppna ”kugghjulet” och välja vilka kolumner 
du vill visa. 

9. Du kan välja att exportera informationen till Excel eller PDF. Du hittar symbolerna högst upp på sidan vid 
rubriken Detaljer uppföljning.

Forts. Ta fram sammanställning över inlämnad uppföljning från andra kommuner m.fl


