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RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt
miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella
nyheter kring miljömålsarbetet.

Nya förändringsledningskurser
Nya förändringsledningskurser upphandlas nu tillsammans med LEKS. Det blir
grundkurs i förändringsledning, fortsättningskurs för de som gått grundkursen och
en fördjupningskurs för de som gått fortsättningskursen. De kommer att
genomföras i höst och nästa vår. Vi kommer också att ha pilotkurser för kommuner
i två län. Om pilotkurserna faller väl ut kommer alla län att erbjudas samma
möjlighet.
Inbjudan till de olika kurserna och piloterna kommer så snart upphandlingen är
klar.
Kontakt: anna‑lena.lovkvist.andersen@lansstyrelsen.se
Du kan redan nu anmäla ditt intresse till de olika kurserna här. Anmälan är inte
bindande
Lämna din intresseanmälan här

Lämna förslag på RUS verksamhetsplan 2020
Vi önskar förslag och önskemål för RUS verksamhet 2020. Genom detta vill vi skapa
större delaktighet och förankring för RUS verksamhet samt beredskap för olika
länsstyrelser och andra att medverka i gemensamma projekt och andra insatser det
kommande året. Verksamhetsplaneringen påbörjas vid arbetsgruppens
tvådagarsmöte i slutet av augusti och innan dess tar vi gärna emot förslag. Sen blir
det fler tillfällen under hösten att lämna synpunkter, bl.a. vid Nobelmötet.
Synpunkter, förslag och önskemål lämnas till verksamhetsledare Magnus Eriksson,
magnus.eriksson@lansstyrelsen.se senast den 26 augusti.
Verksamhetsplanen hör 2019 hittar du här

Save the date för Nobelmötet 45 december
RUS årliga nobelmöte för miljömålssamordnare/strateger och deras chefer blir
onsdag‑torsdag den 4‑5 december på hotell Clarion Skanstull Stockholm. Anmälan
kommer efter sommaren.

Ställ om för framgångseminarier
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
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deltagit. Under 2019 fortsätter erbjudandet till övriga
länsstyrelser.
Läs mer om erbjudandet 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.
Har du frågor kring nyhetsbrevet? Kontakta julia.martinsson@lansstyrelsen.se
Läs webbversionen av nyhetsbrevet här
Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här
Klicka här för att avregistrera din adress
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