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RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt
miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella
nyheter kring miljömålsarbetet.
OBS vissa länkar går inte att öppna i Internet
Explorer så detta utskick skickas ut igen med
uppdaterade länkar. Om de inte går att öppna:
testa klistra in länken i webbläsaren Google
Chrome.

RUS verksamhetsplan för 2019 fastställd
Nu är RUS verksamhetsplan för 2019 beslutad av RUS styrgrupp och
kontaktlänsråd för miljömål i länsrådsgrupp 6. Ta del av VP och informera gärna
andra berörda på din länsstyrelse, ex. i styrgrupper för miljömålsarbetet.
Verksamhetsplanen omfattar löpande arbetsuppgifter och särskilda
utvecklingsinsatser inom uppföljning och stöd i åtgärdsarbetet. Flera aktiviteter eller
erbjudanden som riktar sig till länsstyrelserna ingår och dessa kan behöva planeras
på respektive länsstyrelse. Det handlar om regionala seminarier i olika frågor,
utbildningar med mera. I några fall har information om dessa aktiviteter gått ut, ex.
för regional transportplanering. Under mars och april kommer information var och
en av dessa.
Här ingår bl.a. erbjudande om regionala seminarier/workshopar om hållbar
konsumtion samt matsvinn med medverkan av Konsumentverket och
Livsmedelsverket, fortsatt erbjudande om regionala seminarier om
avfallsförebyggande med Avfall Sverige, fortsatt erbjudande om
hälsofrämjandeseminarier, spridning av projektet näringslivets arbete med
miljömålen samt nya processledningskurser.
RUS medel för 2019 är neddragna precis som nyckelmedlen för miljömålsarbete till
Länsstyrelserna. RUS ledning och kontaktlänsråd miljömål har i olika sammanhang
under vintern påtalat att detta är bekymmersamt och kommer att verka för en
återställning av medlen kommande år.
Läs RUS verksamhetsplan här

Fördjupad utvärdering
Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 (FU 2019) överlämnades till regeringen
vid ett seminarium den 30 januari. Länsstyrelserna har bidragit till FU 2019 genom
sin årliga uppföljning av miljömålen och genom aktiv medverkan i samtliga sex
temagrupper som tagit fram åtgärds‑ och styrmedelsförslag.
Utvärderingen är ett användbart underlag för att regionalt och lokalt kommunicera
den nationella bilden av miljötillstånd, pågående miljöarbete, behov och
utmaningar. Miljömålssamordnare och andra kan internt inom sin organisationen
och externt berätta om FU 2019 och hur det påverkar det egna arbetet i länet. PPT
från seminariet 30 januari kan då användas. Det kan ske i styrgrupper för
miljömålsarbetet, för ledningar, på avdelningar och enheter och externt för
kommunerna, näringsliv, verksamhetsutövare, klimat‑ och miljöråd och partnerskap
av olika slag.
I temagrupperna som tog fram åtgärds‑ och styrmedelsförslag behandlades många
fler förslag än de som slutligen valdes. Sådana prioriterade förslag som redan
hanterades inom andra utredningar togs inte med.
Hela FU finns här

Se seminariet här

Rapporter under
framtagandet av FU

Presentation från
överlämningsseminariet

PPTpresentation från
överlämningsseminariet

Arbetsrapport från
temagruppen om hållbar
konsumtion

Vägledningen Näringslivets arbete med miljömål färdig
RUS vägledning för näringslivets arbete med miljömål och miljödelarna av Agenda
2030 är nu klar och godkänd av RUS styrgrupp och kontaktlänsråd miljömål.
Materialet är diskuterat och förankrat i ett projekt där flera parter deltagit: berörda
länsstyrelseverksamheter, Karlstads kommun, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen,

Materialet är diskuterat och förankrat i ett projekt där flera parter deltagit: berörda
länsstyrelseverksamheter, Karlstads kommun, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen,
Företagarna, Svenskt Näringsliv och branschorganisationer till dem samt
regeringens tidigare miljömålssamordnare för näringslivet. Enkät till länsstyrelserna
och annan dialog, bl.a. på Nobelmötet för miljömålssamordnarna, har bidragit i
arbetet.
Ambitionen är att materialet ska vara till nytta för företag och myndigheter och
stimulera till nya samverkansprocesser och initiativ i länen.
RUS initierar nu ett spridningsprojekt som omfattar ett inledande Skypemöte under
våren och ett seminarium i september. Särskilt utskick om detta kommer under
mars. Den hittillsvarande projektgruppen ombildas nu till en av RUS
referensgrupper. Där ingår Svenskt Näringsliv och Företagarna.
Vägledning till myndigheter, kommuner
och offentliga organisationer

Vägledning för bygg och
fastighetsbranschen

Vägledning till små och medelstora företag

Vägledning för
bilmonterare

Lathund för bilmonterare

Tommy Persson, Länsstyrelsen Skåne och Anna‑Karin Poussart, Lunds kommun. Foto: Kristina Fontell

Ny vägledning för lokalt arbete med miljömål
För några år sedan tog RUS fram ”Guide för lokalt arbete med miljömål” som ett
stöd till landets kommuner i deras arbete med miljömålen. Nu är det dags för en
uppdatering och utveckling!
En hel del har hänt sedan förra vägledningen togs fram år 2014. Bland annat har
miljömålssystemet utvecklats med nya etappmål, samtidigt som miljömålen numera
också utgör miljödimensionen av Agenda 2030. Den nya vägledningen riktar sig till
kommuner och ska ge stöd och inspiration för ett strategiskt arbete med miljömål
och hur detta kopplar till genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Den ska
också vara ett underlag för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och länsstyrelser i
miljömålsarbetet.
Projektledare är Tommy Persson, miljöstrateg på Länsstyrelsen Skåne, och Anna‑
Karin Poussart, miljöstrateg på Lunds kommun.
‑Det är viktigt att kommunernas perspektiv genomsyrar arbetet med den nya
vägledningen. Jag är därför glad för att vi kan knyta Anna‑Karin, som har lång
erfarenhet från miljöstrategiskt arbete i Lunds kommun, till detta projekt, säger
Tommy Persson.
Vägledningen ska vara klar till årsskiftet och kan förhoppningsvis presenteras redan
vid Nobelmötet i december.
Frågor eller synpunkter? Kontakta Tommy här

Utlysning om stöd till
utvecklingsprojekt
Nu har Naturvårdsverket öppnat en ny utlysning av
bidrag till utvecklingsprojekt, som ska göra det
enklare för organisationer att effektivt bidra till en
hållbar plastanvändning.
Utlysningen ger stöd till utvecklingsprojekt,
exempelvis utveckling av verktyg och arbetssätt,
utvecklingsaktiviteter i samverkan och utveckling av

Utlysningen ger stöd till utvecklingsprojekt,
exempelvis utveckling av verktyg och arbetssätt,
utvecklingsaktiviteter i samverkan och utveckling av
förslag till möjliga/utvecklade styrmedel.
Utlysningen är öppen för ansökningar fram till och
med 27 mars.
Läs mer om utlysningen här

Fortsatt erbjudande om seminarier
om Ställ om för framgång
Utifrån RUS vägledning Ställ om för framgång ‑
hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål &
hållbar utveckling genomförs regionala seminarier.
Hittills har 12 workshopar i 10 län genomförts där
vägledningens författare läkaren Johan Hallberg
deltagit. Under 2019 fortsätter erbjudandet till övriga
länsstyrelser.
Läs mer om erbjudandet här

Säg hej till RUS nya kommunikatör
RUS har en ny kommunikatör: Julia Martinsson.
Julia sitter nere i Malmö och började på Länsstyrelsen
Skåne som praktikant våren 2017. Julia har studerat
medie‑ och kommunikationsvetenskap på högskolan
i Jönköping.

Kontakt

Senaste anteckningarna från
referensgruppen Konsumtion/Giftfri
miljö
Konsumtionsfrågan finns inte som särskilt uppdrag
men är en viktig fråga inom miljömålsarbetet. RUS
är sammankallande och tar sekreterarskapet i
gruppen. RUS ansvarar också för huvuddelen av
länsstyrelsegemensamt verkställande vid behov.
Senaste anteckningarna hittar du här

Utskicket går till RUS kontaktpersoner på länsstyrelserna, RUS kontaktpersoner i
Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp, RUS arbetsgrupp, ansvariga chefer för
miljömålsuppdraget på länsstyrelserna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion,
allt enligt kontaktlistorna på http://www.rus.lst.se/kontakt.html.
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