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

AKTUELLT

Glöm inte att anmäla dig till NOBELMÖTET 2019
Välkommen till Nobelmötet 2019. Nobelmötet är RUS årliga möte för
länsstyrelsernas miljömålssamordnare/strateger och chefer för
miljömålsuppdraget.
Vid Nobelmötet tar vi upp viktiga frågor i miljömålsuppdraget. Detta år vill vi
särskilt fokusera på våra kärnuppgifter.

Tid och plats:
4‑5 december på Clarion hotell i Skanstull, Stockholm
Dag 1 startar 10.00 (fika från 9.30)
Dag 2 avslutas kl. 15.00 (avslutande fika och mingel därefter)
Anmälan sker på RUS hemsida. Respektive länsstyrelse betalar sin logi och resa. Vi
har reserverat ett antal hotellrum mellan 3‑4 och 4‑5. Kryssa i anmälan om du vill
boka ett av de reserverade hotellrummen. Kostnad för en natt är 1390 kr exkl.
moms. Hotellrummen är reserverade fram till den 6 november.

ANMÄL DIG HÄR

Miljöövervakning – utredning och översyner
Miljöövervakningen är en viktigt underlag för miljömålsuppföljningen.
Miljöövervakningsutredningen (Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och
organisation för en god miljöförvaltning, SOU 2019:22) är ute på remiss till den 20
december hos alla länsstyrelser. Kopplingen till miljömålsuppföljning tas upp i
utredningen. En gemensam grund till remissvar för alla länsstyrelser att frivilligt
hämta hela eller delar av till sina respektive svar kommer tas fram till den 25
november. RUS kommer ge inspel till detta underlag, och miljömålssamordnare
som är involverade i remissyttrandet är mycket välkomna att höra av sig med input
till oss i RUS.
Miljöövervakningens regionala program och gemensamma delprogram ska nu
revideras och nya program för 2021‑2026 läggas fast. RUS kommer medverka i
denna process som nu dragit igång och som pågår under 2020. Med fördel kan
miljömålsuppföljare engagera sig i detta arbete och söka dialog med
miljöövervakare, i några län är det också samma personer.
Ny ansvarig för miljöövervakning i RUS arbetsgrupp är Eva Mikaelsson, Västerbotten,
med stöd av Marie‑Helene Bergstrand, Halland.

Har du ett gott exempel att sprida på Sverigesmiljömål.se?
På sverigesmiljömål.se finns en samling konkreta exempel på vad kommuner och
företag har gjort i sitt miljöarbete, för att nå miljömålen. I samband med den årliga
uppföljningen hittar vi säkert på många bra exempel på åtgärder som bidrar till att
vi uppnår miljömålen. Varför inte lyfta några av dessa åtgärder lite extra genom att
fylla på listan på Sverigesmiljömål.se?
Det är enkelt att skicka in tips på lärande exempel här.
Samtliga exempel hittar du här

UTBILDNINGAR

Nya förändringsledningskurser upphandlas
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. Grundkurserna kommer
att genomföras under våren, övriga kurser kommer preliminärt att starta i vår och
fortsätta nästa höst, kommunkurserna preliminärt nästa höst. 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 Lövkvist Andersen

Utbildning i GIS
Under hösten erbjuds två utbildningar i GIS för miljömålsansvariga med länsansvar
Myllrande våtmarker.
Del 1 av utbildningen handlar om Våtmarker vitt och brett – GIS som stöd för att
granska våtmarkens tillstånd och potential. Presentation och inspelning från del 1
hittar du här.
Del 2 av utbildningen sker den 12 november och handlar om Planering av
våtmarksrestaurering med hjälp av GIS
Kontakt: Linda Hassel

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 RUS kontaktlistor.
Har du frågor kring nyhetsbrevet? Kontakta Julia Martinsson
Läs webbversionen av nyhetsbrevet här
Läs hur vi hanterar dina personuppgifter här
Klicka här för att avregistrera din adress

Skickat med Paloma

