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

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet i din webbläsare

KONFERENSER OCH MÖTEN

Smartare, grönare Sverige
Hur regionala aktörer visar vägen för hållbar
tillväxt och bättre miljö
Välkommen till en konferens om miljö, regional
tillväxt och hållbar utveckling, för personer i
ledande positioner från näringsliv och offentlig
verksamhet.
Du kan välja att delta i någon av de tre
heldagskonferenser som arrangeras
kl. 10–16 i Varberg, Kalmar och Luleå.
PÅ KONFERENSEN FÅR DU:
•

•
•

•

Verktyg för hur näringsliv och offentlig
verksamhet kan arbeta kring miljö, tillväxt
och hållbar utveckling.
Inspiration av lärande exempel från
kommuner, regioner och företag.
Diskutera utmaningar och möjligheter för
regionala aktörer att bidra till ett smartare,
grönare Sverige.
Aktuell information om statliga
finansieringsformer och regeringens uppdrag
till regionala aktörer om hållbar regional
tillväxt.

DELTAGARAVGIFT: 700 kr inkl. fika och lunch.
ANMÄLAN ÖPPNAR: 15 januari

Konferenserna arrangeras i samarbete mellan
Länsstyrelserna i Kalmar, Halland och Norrbottens län,
RUS – Regional utveckling och samverkan i
miljömålssystemet, Naturvårdsverket och
Tillväxtverket.

Vi återkommer med mer information och
program.

Miljömålsdagarna  årets viktigaste mötesplats för alla som
arbetar med Sveriges miljömål
Den 67 maj är det dags för Miljömålsdagarna. Under miljömålsdagarna skapas en mötesplats för
dialog, lärande och inspiration för framtida arbete med miljömålen.
Miljömålsdagarna är en nationell 2dagars konferens som arrangeras varje år i något av Sveriges
21 län. 2020 är det Södermanlands tur att vara medarrangör för dagarna. Konferensen arrangeras
av Naturvårdsverket (NV), RUS och Länsstyrelsen i Södermanlands län. Medarrangörer är Svenskt

Näringsliv och Teknikföretagen.

RUS ordförande summerar
Nobelmötet
RUS Nobelmöte för länsstyrelsernas
miljömålssamordnare och deras chefer ägde rum
den 45 december. Ett 50talet personer deltog
på plats och några även på Skype. Flera teman
av betydelse för det regionala miljömålsuppdraget
togs upp, bland annat fortsatt arbete med
regionala åtgärdsprogram för miljömålen och flera
gröna frågor, däribland konventionen för biologisk
mångfald. Detta år har ingen utvärdering skickats
ut till deltagarna. Vi kommer stället att ta in
förbättringsförslag inför planeringen av nästa års
Nobelmöte. Ni som var med får gärna lämna
synpunkter på årets Nobelmöte till Julia
Martinsson.
Se samtliga presentationer från Nobelmötet på
RUS hemsida

Per Hallerstig, ordförande i RUS

AKTUELLT

Den regionala årliga utvärderingen är klar
Nu har alla länsstyrelser lämnat sin årliga regionala uppföljning av Sveriges miljömål, dvs. de 16
miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet. Miljömålen är en viktig nyckel för att nå
Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen. Liksom nationellt bedöms endast ett fåtal miljömål nås
till 2020 i länen, det år som målen följts upp mot sedan de fastställdes för 20 år sedan. Många
stora insatser sker dock som bidrar till Sveriges miljömål.
Här hittar du samtliga läns regionala bedömningar

Vägen mot en hållbar och trygg elförsörjning
Sverige har högt ställda klimatambitioner och mål om en 100 procent förnybar elproduktion till år
2040. För att åstadkomma denna omställning krävs en omfattande utbyggnad av vindkraft som
sker på ett hållbart sätt. Därför har generaldirektörerna för Naturvårdsverket och Energimyndigheten
tagit initiativ till att arbeta fram en gemensam strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Initiativet
är en åtgärd inom ramen för Miljömålsrådet.
Målet är ta fram ett planeringsunderlag för länsstyrelser och kommuner som underlättar för den
lokala planeringen, bland annat. Nu finns ett första delmoment i arbetet, en nulägesbeskrivning, att
ta del av. Här läggs grunden för inriktningen på arbetet med strategin.
Ta del av nulägesbeskrivningen och läs mer om projektet här

Regionala miljömålsmedel 2020
Information med riktlinjer för regionala miljömålsmedel och ansökningsförfarande sickas ut innan
jul. Riktlinjerna blir i stort sett desamma som för 2019.
Kontakt: Magnus Eriksson

KURSER OCH SEMINARIER

Erbjudande om regionala seminarier om hållbar konsumtion
under 2020
RUS vill tillsammans med nationella myndigheter erbjuda länen ett upplägg kring regionala
seminarier på liknande sätt som tidigare gjorts inom upphandling och hälsa. RUS står för upplägg
tillsammans med de nationella myndigheterna och Länsstyrelserna står för det praktiska med att
ordna lokal och inbjudningar. Under 2020 finns det möjlighet för några län att boka upp
seminariepaket inom Matsvinn (Livsmedelsverket), Textilsmart (Naturvårdsverket) samt
Metodstöd – miljösmart konsumtion (Konsumentverket). Kompletterande information och
önskemål om intresseanmälningar kommer i separat mail inom kort.
Kontakt: MarieHelene Bergstrand.

Förändringsledningskurser
Information om RUS och LEKS kurser i förändringsledning under 2020, datum och anmälan
kommer inom kort
Kontakt: AnnaLena Lövkvist Andersen

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 hur vi hanterar dina personuppgifter här
Klicka här för att avregistrera din adress

Skickat med Paloma

