24 maj 2019
RUS är en länk mellan regionalt, centralt och lokalt
miljömålsarbete. Detta nyhetsbrev innehåller aktuella
nyheter kring miljömålsarbetet.

Regional Årlig uppföljning av miljömålen
RUS har nu fastställt anvisningar för Regional Årlig Uppföljning av miljömålen.
Anvisningarna är förankrade hos Naturvårdsverket och i RUS styrgrupp och med
kontaktlänsråd miljömål i länsrådsgrupp 6.
Anvisningarna skickas även ut separat och utgör underlag för informationsmötet
med länsstyrelsens miljömålssamordnare under vecka 35. De målvisa Skypemötena
kommer att hållas under vecka 36 och 37. Närmare information och inbjudan till
samtliga möten skickas ut innan midsommar.
Passa gärna på att se över era kontaktuppgifter till målansvariga på er länsstyrelse
samt Skogsstyrelsen och meddela eventuella ändringar till
monika.puch@lansstyrelsen.se
Anvisningarna och en mall med förslag på disposition finns på RUS hemsida.
Anvisningar för Regional Årlig Uppföljning

Nu är Åtgärdswebben publik!
Under 2018 öppnades Åtgärdswebben upp för länsstyrelserna för att lägga in
åtgärdsprogram samt åtgärder och påbörja uppföljningen av dessa. Nu är även den
publika webbtjänsten öppen. Denna riktar sig till verksamhetsutövare,
beslutsfattare, myndigheter och intresserad allmänhet.
Syftet med Åtgärdswebben är att kunna se:
• Vilka åtgärder som finns och genomförs
• Vem som gör vad och i vilken omfattning
• Vilka effekter åtgärderna ger
Åtgärdswebben är ett gemensamt system för hela miljömålssverige, men där varje
län har sin egen ingångssida. Åtgärdswebben ska även kunna användas för
åtgärdsprogram inom klimat och energi, klimatanpassning, grön infrastruktur och
vattenförvaltning.
Ansvariga aktörer lägger in sin åtgärdsuppföljning. Åtgärdswebben är under
uppbyggnad och länen har olika tidplaner för sitt uppföljningsarbete, men att några
län redan har hunnit lägga in resultaten från uppföljningen för år 2018. Kika på
Västra Götaland, Jönköping och Skåne för att se hur uppföljningen ser ut.
Utveckling har skett genom RUS (i samverkan med länsstyrelserna,
Naturvårdsverket, Havs‑ och vattenmyndigheten) och Hypergene.

Utveckling har skett genom RUS (i samverkan med länsstyrelserna,
Naturvårdsverket, Havs‑ och vattenmyndigheten) och Hypergene.
Besök Åtgärdswebben på www.atgardswebben.se
Du som är miljömålssamordnare eller åtgärdsansvarig på en länsstyrelse kan
logga in på www.atgardswebben.se/lst
Du som är miljömålssamordnare eller åtgärdsansvarig på en kommun kan
logga in på kan logga in på www.atgardswebben.se/externt
Kontakt för frågor eller synpunkter

Se filmen som blickar tillbaka på miljömålens historia

Lyckade miljömålsdagar i Karlskrona
Nästan 200 personer besökte årets miljömålsdagar som Länsstyrelsen Blekinge var i
år värd för den 14‑15 maj.
Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges
miljömål. Temat för 2019 års miljömålsdagar var vatten, cirkulär ekonomi, hälsa och
miljömålen 20 år.
Miljömålspriset 2019 delades ut för första gången någonsin för att uppmärksamma
och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges
miljömål.Göteborgs stad ‑ Kretslopp och vatten, HYBRIT och Lennart Henrikson
fick ta emot årets miljömålspriser.
Här hittar du presentationerna från
Miljömålsdagarna

Mer om Miljömålspriset 2019

Bidra med lärande exempel till sverigesmiljömål.se
Länsstyrelserna/RUS och Naturvårdsverket vill samarbeta för att ta fram och sprida
fler lärande exempel på sverigesmiljömål.se. Syftet med lärande exempel är att ge
inspiration, råd och tips om vad kommuner, näringsliv och andra organisationer
kan göra för att bidra till miljömålen.
Innehållet ska vara inspirerande och blandat från olika åtgärdsområden, olika delar
av landet och med olika komplexitet. Vi efterlyser särskilt exempel på innovativa
lösningar, det kan handla om spetsteknik eller nya arbetsmetoder som på ett
nyskapande sätt bidrar till miljöarbetet.
Vad lärande exempel är finns att läsa i Naturvårdsverkets mall för lärande exempel
som bifogas här.
Vi hoppas att ni vill bidra till kunskapsutbyte och inspirera till handling hoppas
genom att bidra med exempel från era län. Vi ser gärna att ni tar hjälp av
instruktionerna i bilagan.
Skicka in lärande exempel 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

Välkommen till RUS arbetsgrupp 
MarieHelene Bergstand
Vilken länsstyrelse arbetar du på?
Jag arbetar på Länsstyrelsen i Halland sedan 2000
med miljömålssamordning och vattenförvaltning.
Vilka frågor ska du arbeta med i RUS?
I RUS kommer jag arbeta med området ”giftfria,
resurssnåla, kretslopp” vilket bl a innebär att hålla i
referensgruppen för hållbar konsumtion och
koordinering av kommande upphandlingsturné i
intresserade län tillsammans med
upphandlingsmyndigheten. Jag kommer också vara
kontaktperson för miljömålen Giftfri miljö och Ingen
övergödning.

Välkommen till RUS arbetsgrupp 
Linda Hassel
Vilken länsstyrelse arbetar du på?
Jag jobbar på Länsstyrelsen i Jönköping.
Vilka frågor ska du arbeta med i RUS?
Jag kommer ha inriktningen biologisk mångfald och
ekosystem och allmänna ”gröna frågor” samt
ansvara för miljömålen Ett rikt växt‑ och djurliv och
Myllrande våtmarker.

TIPS! Kunskapsmaterial om högfluorerade ämnen
Högfluorerade ämnen, även kallade PFAS eller fluorkarboner, används bland annat
vid impregnering av kläder och andra textilier för att göra dem vatten‑ och
smutsavvisande. Högfluorerade ämnen kan skada både hälsa och miljö. Ämnenas
stabilitet och långa livslängd gör att läckage och spridning kan ske under hela
livscykeln, från textilproduktionen till användningen av färdiga varor och
avfallshanteringen.
Den 20 mars hölls Textildialogen. På seminariumet presenterade ny forskning,
myndigheters arbete, goda exempel från företag och vad som är på gång kopplat till
högfluorerade ämnen nationellt, inom EU och globalt. Nu har presentationerna och
filmer från mötet tillgänglig för alla. Intressant kunskapsunderlag kring textil och
PFAS som alla kan ta del av.
Här hittar du filmer och kunskapsunderlag från Textildialogen

Några RUSaktiviteter i höst
Spridningsprojekt för Näringslivets arbete med miljömål
I förra Nytt från RUS informerades om vägledningsmaterialet Näringslivets arbete
med miljömål.
Där framgick att ett spridningsprojekt ska initieras som omfattar ett seminarium i
höst. Mer information och inbjudan kommer innan sommaren.
Regionala seminarier/workshopar om hållbar konsumtion
I nyhetsbrevet nämndes också erbjudande om regionala seminarier/workshopar om
hållbar konsumtion samt matsvinn med medverkan av Konsumentverket och
Livsmedelsverket och fortsatt erbjudande om regionala seminarier om
avfallsförebyggande med Avfall Sverige. Mer information även om detta kommer
innan sommaren.
Om ni är intresserade av att hålla ett sådant seminarium till hösten hör gärna av er
till Magnus.Eriksson@lansstyrelsen.se
Nya förändringsledningskurser
Nya förändringsledningskurser kommer nu att handlas upp tillsammans med
LEKS och genomföras i höst och nästa vår. Kurser för kommuner i två län kommer
också att ordnas. Om de faller väl ut kommer sådana kurser för alla län att erbjudas.
Om din länsstyrelse är intresserad av att vara pilot för kommunkurserna hör av er.
Kontakt: anna‑lena.lovkvist.andersen@lansstyrelsen.se
Tid för Nobelmötet meddelas innan sommaren, det blir troligen vecka 49.

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
deltagit. Under 2019 fortsätter erbjudandet till övriga
länsstyrelser.
Läs mer om erbjudandet här

Nytt från styrgruppen

Tack för mig!

RUS har tre nya styrgruppsmedlemmar:

Emelie Vejlens, som slutar efter nio år i
RUS, hälsar till alla och tackar för allt
roligt, engagerande och bra samarbete
under de år hon varit med i RUS‑
arbetsgrupp.

• Doris Nicht, Länsstyrelsen i Blekinge
län.rep för LD21, chefsnätverket för
lantbruk/landsbygd och för Ulf
lägga till rep. För Kulturmiljöforum
• Thomas Klein, HaV
• Ulf Lindberg, Länsstyrelsen i
Västerbottens län
Styrgruppen har haft möten 26 april och
17 maj. Anteckningar 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.
Har du frågor kring nyhetsbrevet? Kontakta julia.martinsson@lansstyrelsen.se
Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här
Klicka här för att avregistrera din adress

Postman

