Dnr: 501-1515-2018
(Länsstyrelsen Dalarna)

Projektplan Näringslivets arbete med miljömålen
Fastställd av RUS styrgrupp 2017-10-06. Kompletterad av RUS styrgrupp 2017-12-01 avseende projektledare.
Slutlig kompletterad version efter RUS styrgrupp 2018-01-31 där ytterligare smärre justeringar och tillägg gjorts.
Slutlig version godkänd av RUS styrgrupps ordförande 2018-02-08.
Bakgrund
I RUS VP 2017 och 2018 finns följande utvecklingsinsats: ”Näringslivets arbete med miljömålen:
I samarbete med berörda länsstyrelseverksamheter samt regeringens miljömålssamordnare för näringslivet genomföra en projektinsats i syfte att understödja regionalt och lokalt näringslivs arbete
för miljömålen. Använda resultat av workshop vid Nobelmötet i december 2016 som underlag.”
Insatsen också formulerad i länsstyrelserna åtgärdslista till MMR: ”Näringsliv och miljömål: I
samarbete med berörda länsstyrelseverksamheter samt regeringens miljömålssamordnare för näringslivet genomföra ett projekt i syfte att stödja näringslivets arbete för miljömålen.” Denna projektplan avser genomförande av detta.
Syfte och mål
• Att genom vägledning och erfarenhetsutbyte underlätta länsstyrelsernas samt även Skogsstyrelsens, regioners och kommunernas arbete att verka för och synliggöra miljömålen,
men även Agenda 2030, gentemot företag generellt och i olika sektorer.
• Att involvera flera berörda verksamheter på länsstyrelserna i projektet och därigenom
också stimulera samverkan dem emellan.
• Att sprida och nyttiggöra det arbete som regeringens miljömålssamordnare för näringslivet (Annika Helker-Lundström) gjort till regionalt och lokalt näringsliv samt även annat
nationellt arbete, bl.a. inom Tillväxtverkets miljömålsrådsåtgärd Hållbart företagande om
cirkulära affärsmodeller enligt RESOLVE-modellen (The Ellen MacArthur Foundation),
där länsstyrelserna deltar.
Mätbara projektmål:
• Skriftlig vägledning för hur länsstyrelserna och kommuner kan kommunicera miljömål
och Agenda 2030 gentemot näringslivet, med en generell del och ett antal sektorsspecifika.
• Ett antal Skypemöten riktade till företrädare för berörda länsstyrelseverksamheter och
med medverkan av näringslivsföreträdare.
Genomförande och produktion
Framtagande av vägledning.
Del 1. Generell del: Ta fram en generell vägledning om hur länsstyrelser och även Skogsstyrelsen,
regioners och kommuner kan stödja företags arbete för miljömålen och även Agenda 2030.
Denna tar upp hur man kan arbeta i olika uppdrag, olika arbetssätt man kan använda, möjlig regional samverkan och goda exempel från olika län. Den visar också hur material som regeringens
miljömålssamordnare för näringslivet tagit fram kan användas samt annat nationellt arbete, inte
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minst det som tagits fram inom Tillväxtverkets miljömålsrådsåtgärd Hållbart företagande, om cirkulära affärsmodeller enligt RESOLVE-modellen. De skrifter om stöd till näringslivet som flera
länsstyrelser tog fram för tiotalet år sedan används som underlag för den nya vägledningen. Under framtagandet av denna vägledning sker också mötestillfällen (Skype och fysiskt) där också
detta diskuteras, för erfarenhetsutbyte och även som inspel till vägledningen.
Del 2. Specifikt mot olika sektorer: Utöver den generella vägledningen tas särskilda korta vägledningar fram för olika näringslivssektorer: Vad är viktigt att veta och beakta när vi ska verka för
miljömålen gentemot olika sektorer: bygg, handel, industri osv. Vilka myndighetsverktyg/uppdrag
har vi gentemot olika sektorer på den regionala nivån. Inledningsvis listas de sektorer där vägledningar tas fram. Därefter börjar vi med en sektor som test/mall. Även kring detta arbete ordnas
också möten (ex. ett Skype-möte per sektor).
För varje sektor beskrivs:
• Grundläggande om sektorn/branschen.
• Vilka miljömål och miljömålsfrågor och frågor kopplade till Agenda 2030 som är viktiga
att integrera i sektorn och dess betydelse ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.
• Våra uppdrag/styrmedel - länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, kommun och regioner.
• Vad som är viktigt att tänka på och kunna vid kommunikation av miljömål och Agenda
2030 gentemot den sektorn.
• Exempel på arbete idag, med fokus på samspelet lst/kommun och företag/näringsliv.
• Vad som kan göras mer konkret för att integrera miljömål i sektorn, nyttja nationellt
material och även dokumentationen från länsstyrelsemötet i oktober 2015.
På RUS hemsida öppnas en undersida för detta arbete där materialet sedan läggs ut.
Omfång 2-4 sidor per verksamhet.
Idé att vi har liknande struktur som för RUS projekt miljömålsintegrering i länsstyrelsernas verksamheter.
Tidsplan genomförande

Januari-februari 2018:
•

Projektgrupp formas.

Januari-april (prel.):
• Framtagande av del 1 och del 2 för en sektor/bransch, inkl. Skypemöte med denna.

April 2018 (prel.):
•

Del 1 och del 2 för en sektor/bransch fastställs i RUS styrgrupp april 2018. Publicering.

Maj-november:
•

Framtagande av del 2, övriga sektorer/branscher och Skypemöten.

December 2018 (alt. januari 2019):
•

Del 2 övriga sektorer/branscher fastställs i RUS styrgrupp. Publicering.
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Budget
Projektledare Länsstyrelsen Skåne:

ca 200 000 kr (tidigare beslutat av RUS styrgrupp)

Övrig projektledning, layout m.m.

tid inom ramen för RUS arbetsgrupp

Övriga projektkostnader

ca 50 000 kr (utgifter beslutas RUS verksamhetsledare)

Övriga bidrar i projektet med sin egen tid.
Organisation
Projektet leds av en projektledare (Ingela Valeur, Skåne), engageras på 20 %. Projektledning utgörs av Ingela och RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson.
Till projektet knyts en projektgrupp bestående av personer i RUS arbetsgrupp (Anna-Lena Lövkvist Andersen, Stockholm och Magnus Eriksson, Dalarna), företrädare för länsstyrelsernas miljömålsuppdrag (Catarina Kristensson, Jönköping), uppdrag kring hållbar tillväxt och klimat/energi (Hanna Savola), miljöskyddsverksamhet (Annelie Johansson, Skåne) och landsbygdsverksamhet. Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket samt kommun- och näringslivsrepresentant från
Svenskt Näringsliv (Jenny Svärd, bekräftat) och Företagarna bjuds också in att delta i projektgruppen. Därtill engageras om möjligt Annika Helker-Lundström. Dialog sker också med Tillväxtverket. Projektgruppens främsta uppgift är att på gruppens möten bidra utifrån sin erfarenhet
och kunskap samt att ge synpunkter på och förankra material som tas fram av projektledare/projektledning.
Med hjälp av Svenskt Näringsliv och om möjligt Företagarna och Annika Helker-Lundström
knyts näringslivsrepresentanter för olika sektorer till projektets sektorsspecifika delar.
RUS styrgrupp fungerar som styrgrupp för projektet och fastställer det som produceras.
Spridning av resultat
Allt material i del 1 och 2 läggs upp på RUS hemsida. Skypemötet vid framtagandet blir också en
viktig del i kommunikationen. Tas upp på Nobelmötena för länsstyrelsernas miljömålssamordnare och om möjligt i andra sammanhang, ex. miljömålsdagarna och SKL:s arrangemang. Under
projektets gång tas frågan om spridning av resultatet upp mer.
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