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Kontaktperson

Miljöavdelningen
Ingela Valeur
010-224 16 87
ingela.valeur@lansstyrelsen.se

Noteringar från startmöte den 20 april och 24
april 2018 via Skype om projektet Näringslivets
arbete med miljömålen och Agenda 2030
Närvarande den 20 april: Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS,
Länsstyrelsen Dalarna, Vanja Strand, Skogsstyrelsen, Roine Morin, Södra
Hållbarhet, Helena Looström Urban, Naturvårdsverket, Annelie Johansson,
Länsstyrelsen Skåne, Ingela Valeur, Länsstyrelsen Skåne
Närvarande den 24 april: Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS,
Länsstyrelsen Dalarna, Annika Helker Lundström, Helena Looström Urban,
Naturvårdsverket, Catarina Kristensson, Länsstyrelsen Jönköping, Henric Barkman,
Karlstad kommun, Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv, Hanna Savola, Länsstyrelsen
Skåne, Ingela Valeur, Länsstyrelsen Skåne
Presentationsrunda den 20 april: Helena Looström Urban arbetar på
Miljömålsenheten, Naturvårdsverket, bl. a med Agenda 2030 och miljömålen,
arbetar med Miljömålsrådet internt på Naturvårdsverket. Vanja Strand
Skogsstyrelsen, RUS Styrgrupp, Distriktschef Västernorrland, Roine Morin,
Hållbarhetschef, senior sedan 1 april 2018, Annelie Johansson, Miljödirektör,
Länsstyrelsen Skåne, kommunal och statlig erfarenhet inom miljöområde, Magnus
Eriksson, verksamhetsledare RUS, Ingela Valeur, arbetar bl. a. i olika EU-projekt
inom energieffektivisering, har lång erfarenhet av tillsyn och prövning av miljöfarliga
verksamheter.
Presentationsrunda den 24 april: Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv, ansvarig för
miljöpolicyfrågor regelbundna kontakter med ett 15 tal branschorganisationer.
Annika Helker Lundström, tidigare Nationell Miljömålssamordnare för Miljömålen i
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Näringslivet, Helena Looström Urban arbetar på Miljömålsenheten,
Naturvårdsverket, bl. a med Agenda 2030 och miljömålen, arbetar med
Miljömålsberedningen internt på Naturvårdsverket, Catarina Kristensson,
Länsstyrelsen Jönköping enhetschef, ekologisk hållbarhet, utvecklingsavdelning
energi, miljömål och friluftsliv, Hanna Savola, Tillväxtstrateg, Länsstyrelsen Skåne,
deltar i LEKS arbetsgrupp och Länsstyrelsernas chefsnätverk för hållbar tillväxt
NHT21, Henric Barkman, Miljöstrateg Karlstads kommun, policyfrågor, i
samverkan med kommunikation, hållbar konsumtion, delningsekonomi, Magnus
Eriksson, verksamhetsledare RUS, Ingela Valeur, arbetar bl. a. i olika EU-projekt
inom energieffektivisering, har lång erfarenhet av tillsyn och prövning av miljöfarliga
verksamheter.
ME Bakgrund till projektet. Projektplan fastställd av RUS styrgrupp (också
projektets styrgrupp) bifogad i kallelsen till skypemötet. Lång startsträcka.
Diskussion under två år vid länsstyrelsernas miljömålssamordnares årliga möte i
december, där bl.a. Annika Helker Lundström deltagit. Inledande kontakter Magnus
Eriksson med Jenny Svärd och Annika Helker Lundström hösten 2017. I
miljömålsuppdraget alltmer fokus på stöd i åtgärdsarbetet. Kommuner och
länsstyrelser behöver stärkas. Länsstyrelseinstruktionen för miljömålsuppdraget
lyfter särskilt regional tillväxt. För några år sedan tillsattes Annika Helker
Lundström som särskild samordnare för Näringslivet och miljömålen. Uppdraget
rapporterades och avslutades sommaren 2017. Miljömålen är konkretisering av
Agenda 2030. SKL betonar vikten av nytta för kommunerna. För tiotalet år sedan
togs vägledningar fram på några länsstyrelser. Behov av att uppdatera/ omarbeta
detta material med koppling till hållbarhetsarbete och miljödriven tillväxt.
Huvudfokus det offentliga och till direkt nytta för företagen.
Annika Helker Lundströms arbete har bidragit till att miljömålen kan appliceras i
företagens arbete. Skogsstyrelsen deltar i RUS arbete. Naturvårdsverket har alltmer
uppdrag inom miljömålsarbetet. Tidigt utkast utskickat, del 1 generell vägledning.
Beta av ett antal sektorer. Risk att det blir för brett, hur finfördelat ska det vara? Del
2 ett antal vägledningar till branscher för att nå ut med miljömålen. Branscherna har
särskilda behov. Skriftlig produktion+ ett antal skypemöten med dialog. Målgrupp;
Länsstyrelsernas miljömålssamordnare främst samt andra verksamheter av betydelse.
Och målgrupp likaså på Kommun och Region, Skogsstyrelsen samt företagen själva.
Viktigt att Annika Helker Lundströms arbete förvaltas vidare. Magnus hänvisar till
skype-mötet den 20 april då det framkom att stora företag har ett utvecklat
miljöarbete. Materialet som tas fram i projektet bör främst rikta sig till Små- och
medelstora företag (SMF) i samverkan och samspel med respektive bransch.
Vilket huvudfokus? Nytta för företag direkt? Det offentliga stödja näringslivet?
Slutsats – behoven är olika, båda behoven finns.
Synpunkter från projektgruppen:
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AJ Hur upplevs behov från länsstyrelser och kommuner?
Hur upplevs behov från näringslivet?
Stora företag kommit igång väldigt väl. Små företag aldrig besök av miljömyndighet
angående miljömålen, allmänna hänsynsregler etc. Använda goda exempel från stora
företag riktat till SMF.
RM Inte komma med pekpinnarför de som redan kan. Stora företag kan bocka av
det som finns i det första utkastet.
AHL Kul att projektet drar igång, involvera näringslivet, företagen nytta direkt,
viktigt få ut informationen
Kör det offentliga spåret separat. Kontakta Företagarna som företrädare för SMF.
JS Bra att dela vägledningarna, en riktad till myndigheter och en riktad till företag
HB Fokusera direkt till företag också utöver till offentliga. Vill att materialet ska bli
till nytta för kommunerna.
HLU klokt att pröva sig fram med piloter
Summering:
Slutsats efter båda mötena: Generell del i två spår, a) offentlig verksamhet, b)
näringslivet. Branschvägledning i två spår, a) offentlig verksamhet, b) näringslivet
Skypemöten inom respektive bransch, utkast i förväg till respektive möte. Bjuda in
representant från respektive länsstyrelse, kommun och branschföreträdare som
berörs av sakfrågan.
Projektgruppens roll och förväntad arbetsinsats. Det främsta önskemålet på
projektgruppen är att dela med sig av synpunkter på det som skrivs fram av
projektledningen. Medverkan sker främst via skype-möten. Olika personer i
projektgruppen med olika kunskaper nyttjas därtill särskilt för olika frågor:
Skogssektorn- främst Roine Morin och Vanja Strand. Ta om hand Annika Helker
Lundström lämnade rekommendationer bl. a. till Naturvårdsverket.
Del 1 klar till september, arbete och avstämning innan dess.
Del 2 branscher, olika personer beroende på vilken bransch. Någon eller ett par
branscher till september.
Projektet planeras pågå cirka ett år.
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Synpunkter från projektgruppen:
AHL anlitas för att förvalta och ta vidare ett antal förslag och slutsatser
HLU Inlett dialog med Svenskt Näringsliv, info till SMF. Använda arbetet i projektet
i samverkan med Svenskt Näringsliv. Vilka är behoven? HLU efterlyser
målgruppsanalys.
ME Bra om NV kan använda detta projekt även för sitt arbete.
CJ Kommunikation och spridning av resultatet? Viktigt att det riktar sig direkt till
företagen. Spridning till företagen under projektets gång? Exempelvis på
miljömålskonferenser och miljömålsdagarna. Regional tillväxt med flera
angränsande initiativ. Regional utveckling, klimat, energi, miljöfrågor,
handlingsplan under framtagande.
Summering:
Återkommande Skypemöten. Olika personer i projektgruppen nyttjas därutöver för
olika delar i projektet. AHL anlitas särskilt.
Förslag om fysiskt möte efter sommaren med projektgruppen, då gruppen även är
utvidgad med representant för Företagarna och ev. någon/några
branchorganisationer, ex. Teknikföretagen. Tyckte alla var bra idé. Ingela skickar
mötesförfrågan via doddle med några alternativa dagar.
Generella vägledningen, del 1. Genomgång av disposition (ME)
AJ Främsta syfte få företag komma igång att jobba med miljömålen,
resursoptimering, giftfri vardag, Vad ska vi sätta i näven på företagen? Agenda 2030,
beslut 2015. Rikta till företagen. Film eller smakfull broschyr med konkreta tips,
QR -koder, 4-8 sidor, till direkt nytta för företagen. Viktigt att tidigt i processen
tydliggöra syftet, vad produkten ska bestå av och målgruppsanpassa.
Synpunkter från projektgruppen:
VS Stöd till företag och stöd till offentliga i deras stöd till företagen olika syften.
HLU Håller med Annelie. Styrgruppen kan behöva komma fram till avgränsning.
AHL Mycket text, för omfattande. Skriv mer pang på.
JS Mycket text, kort koncist bäst för genomslag.
CK Visualisering? Trappa? Steg i arbetet? Layout-arbete tidigt. Olika faser.
HB Målgruppsanpassning. Fördela för SMF inbördes.
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HLU NV utvecklar ny miljömålsportal, sverigesmiljömål.se, goda exempel, tips och
råd till kommuner och näringslivet.
AHL Annan skärning i de lathundar till små företag som AHL tagit fram än i utkastet
för del 1. Samordna med AHL´s underlag, ”8 steg till ett miljöarbete”.
ME Instämmer i att projektet bör förhålla sig till det som finns på
sverigesmiljömål.se och de vägledningar som tas fram i projektet bör också kunna
finnas på sverigesmiljömål.se. Tillväxtverkets projekt i Miljömålsrådet Hållbart
företagande lyfter fram Ellen Mac Carter-foundation modell RESOLVE.
AHL saknar delar i RESOLVE-modellen.
HLU Agenda 2030, arbetet med miljömålen fortsätter, kolla på NV:s hemsida.
Summering:
Till nästa möte lämnas färdigare utkast för del 1 uppdelad i för företag och
offentliga.
Branschspecifika vägledningar, del 2 (ME)
ME del 2-dialog inledd med Jenny Svärd.
Förslag till pilot 1- Bildemontering
Förslag till pilot 2- ?
Synpunkter projektgruppen:
RM Ser inget större behov av vägledning för skogsindustrin, mest stora företag som
har ett väl utvecklat miljöarbete. En del mindre sågverk etc. som ev. skulle ha nytta
av detta. Entreprenörer som kör i skogen är också utbildade.
VS Målkonflikter som finns i skogsbruket kanske skulle vara av intresse att ta upp
och se hur de kan hanteras. Biodiversitet kontra skogsuttag.
RM Svårt att se att den debatten ska in här. Alla produkter är numera FSC
RM helheter, systemsyn, hållbarhetsfrågor. Behov? Bas att stå på innan vi går in på
detaljerna. Roine tar med frågan till skogsindustrin, de stora koncernerna kan detta
bra. Mindre företag- rådgivningsbehov.
AJ Det är främst de små- och medelstora företagen som behöver hjälp.
Livsmedelsbranschen är intressant, livmedelstrategi, hållbar produktion, mycket
transporter, dryckestillverkning inte prövningspliktigt, avfall, transporter. TVV
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grön omställning mer produktion minska importen. Täkter, ballastindustrin för
bostadsbyggande är också intressant bransch.
AHL Byggnadsbranschen, cirkulär ekonomi, stor potential omhänderta mycket mer
vid rivningar. Bilskrotningsbranschen bra.
HB Livsmedel, restaurangbranschen, flera miljömål, sociala aspekter, många SMF,
koncept ”hållbara restauranger” drivs av ”You and we”.
JS Fokus SMF bra. Ny på uppdraget sedan januari 2018. Teknikföretagen kan vara
intressanta – men gå ner en nivå. JS erbjuder sig ta relevanta kontakter vid behov.
IV Parkera frågan om skogen.
HLU Målgrupp för produkten? Små företag – behov av tydlighet? Stora har kommit
längre- Hitta främjandeformer, parkera skogen.
ME RUS styrgrupp ser behov att utbilda offentlig personal.
HLU Två målgrupper A Målgrupp SMF lagstiftning hur detta hänger ihop
B Målgrupp offentliga aktörer.
AJ Även inledning i branschspecifika vägledningar, skillnad tillsyn, prövning,
stödjande. Tydliggöra syftet, målgrupperna, behovet.
Summering:
Bildemontering en första pilotbransch i projektet. Den andra piloten troligen bygg.
Skog parkeras. Andra branscher av särskilt intresse: livsmedel, täkt/ballast, delar av
tillverkningsindustrin. Mer analys till nästa möte och även fråga för det fysiska mötet
efter sommaren.
Övriga frågor
Inga övriga frågor
Nästa möte
Skype möte torsdag den 31 maj kl. 15-16.
Doodle skickas ut om fysiskt möte efter sommaren.
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