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Instruktioner för Miljöprogrammets etappmål i ILS- 

webb 

Nämndmål, indikatorer och aktiviteter ska i verksamhetsplaneringen märkas upp mot 

miljöprogrammets olika etappmål för att miljöprogrammet ska få en tydlig koppling och 

integrering med övrig verksamhetsplanering och uppföljning i ILS-webb. Det går att märka upp 

exempelvis samma nämndmål mot flera etappmål i miljöprogrammet, det går även att märka upp 

ett nämndmål mot ett etappmål och indikatorn tillhörande nämndmålet går att märka upp med ett 

annat etappmål. För att förenkla uppföljningen rekommenderas att antalet etappmål som märks 

upp mot ett specifikt nämndmål begränsas. 

Nedan visas exempel på hur nämndmål märks upp med ett etappmål ur miljöprogrammet. Det 

fungerar på samma sätt för indikatorer och aktiviteter. Vyn som du går in i visar upp att 

målet/indikatorn/aktiviteten är uppmärkt med ett etappmål, skulle du göra uppmärkningen från 

någon annan vy så gör det ingen skillnad men det är i denna vy som det är synliggjort. 

1. Börja med att gå till vyn Miljöprogram uppmärkning. 

 
 

2. Ställ dig med muspekaren i kolumnen Miljöprogram – Etappmål, bredvid det nämndmål du 

vill märka upp. Klicka på pennan som visar sig. 
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3. Det kommer upp en drop-down-lista där alla etappmål visar sig. 

3.1. Välj etappmål, du kan välja fler än ett. 

3.2. Klicka på bocken för att spara eller krysset för att stänga listan. 

 
 
4. Nu syns det tydligt i vyn vilket etappmål du har valt att märka upp nämndmålet med. 
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Du kan även märka upp med ett etappmål direkt i nämndmålet, se 

instruktion nedan. 

1. Ställ dig med muspekaren på nämndmålet, klicka på skiftnyckeln för att öppna 

nämndmålet. 

 

 

2. Välj etappmål i drop-down-listan under rubriken Miljöprogram – Etappmål. Spara och 
Stäng. 
 

mailto:info@stratsys.se


 
 

 

     

Stratsys AB 

www.stratsys.se 

info@stratsys.se 
010-129 29 09  

Packhusplatsen 2 

411 13 Göteborg 

Brahegatan 10 

114 37 Stockholm 

Baltzarsgatan 18 

211 36 Malmö 

Korsgatan 2 Hus A 

601 86 Norrköping 

 

Översikt 
I vyn Miljöprogram översikt syns alla nämndmål, indikatorer eller aktiviteter som har märkts 

upp med något av etappmålen.  

 

 
 

Nedan visas exempel på hur en översiktsvy kan se ut. Allt som inte har märkts upp med 

miljöprogrammets etappmål har valts bort för bättre översikt. 
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