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Länsstyrelsens miljömålsuppdrag (Förordning med länsstyrelseinstruktion, SFS 2017:868)

6 § Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som 
riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. 

Länsstyrelsen ska särskilt:

1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, 

2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att 
nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen, 

3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och 

4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala 
samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbetet. 

Länsstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om 
vilken rapportering som behövs.

Uppdrag om Agenda 2030 i RB 2020 avseende länsstyrelserna

1. Länsstyrelserna ska med utgångspunkt inom respektive myndighets ansvarsområde redovisa hur de har 
utvecklat sitt arbete med att bidra till att genomföra de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. 



Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2016-2020



Uppföljning av regionalt åtgärdsprogram år 2019

Diagrammet redovisar den totala genomförandegraden för kommunernas, länsstyrelsens, Region Skånes och HUT Skånes åtgärder i det 
regionala åtgärdsprogrammet. Källa: Länsstyrelsen Skåne, 2019. Mer information om uppföljningen finns på www.atgardswebben.se. 

• Resultatet av åtgärdsuppföljningen med 
aktörernas bedömning av genomförande och 
beskrivning av åtgärdsarbetet redovisas i 
Åtgärdswebben, www.atgardswebben.se.

• En sammanställning av uppföljningen för 
respektive åtgärd har tagits fram. I 
sammanställningen finns exempel på insatser 
och utmaningar under åtgärderna.

http://www.atgardswebben.se/
http://www.atgardswebben.se/


Information om klimat och luftföroreningar
Informationsinsatser genomförs gällande klimatförändringar och utsläpp av luftföroreningar och dess påverkan på vår 
miljö och hälsa.
Kommun- och företagsnätverk används för spridning av goda exempel och information.

Huvudaktör: Länsstyrelsen, kommuner, Region Skåne, Energikontoret 
Skånes

Resultat: 12 aktörer har genomfört åtgärden och 4 har 
genomfört den till mer än hälften. 8 aktörer har inte 
påbörjat åtgärden. 

Exempel på insatser: 
• föreläsningar för bostadsrättsföreningar, 
• informationsinsatser mot företag för omställning till hållbara 

transporter och fossilfri energiförsörjning. 
• luftmätningar i realtid på webbplats.
• publicering av årlig luftrapport,
• Earth Week-event, 
• informationsinsatser mot förtroendevalda och för allmänhet om 

hållbart resande, 
• informationskampanj "Tänd i toppen"
• utställning för allmänheten om klimatförändringar.



Minskade störningar av trafikbuller i befintliga boendemiljöer
Befintliga bullerutsatta boendemiljöer där inomhusvärden inte lever upp till Folkhälsomyndighetens krav uppmärksammas 
och åtgärdas. Bostadsbebyggelse lokaliseras och utformas med hänsyn till de bullerstörningar som infrastrukturen ger 
upphov till. Åtgärder vidtas i sådana områden där en god inomhusmiljö eller tyst sida inte uppnås.

Huvudaktör: kommuner, Trafikverket, Vägföreningar

Resultat: 8 aktörer har genomfört åtgärden och 17 har 
påbörjat den. 4 aktörer har inte påbörjat åtgärden.

Exempel på insatser: 
• bullerutredning i anslutning till detaljplan och bygglov,
• bullervallar kopplade till riktvärden, 
• bullerkarta, bullervallar i utsatta områden, 
• bullerkartläggning inkorporerad i kommunens GIS, 
• hänsyn i planläggning till buller i enlighet med PBL och MB, 
• erbjudande om ersättning för bullerdämpande åtgärder, 

hastighetssänkning. 

Exempel på utmaningar för genomförande: 
• avsaknad av förebyggande arbete på befintliga bostäder,
• arbetsresurser och/eller föråldrad bullerkartläggning. 



Strategiskt arbete för en giftfri vardag
Det regionala samarbetet för ett giftfritt Skåne utvecklas. Inom samverkan genomförs projekt som framtagande av 
regional och lokala kemikalieplaner, utbildningar och kunskapsuppbyggnad, giftfria förskolor och skolor, giftfri 
upphandling, tillsynskampanjer och insatser för minskade läkemedelsrester i miljön

Huvudaktör: kommuner, Länsstyrelsen, Region Skåne.

Exempel på insatser: 
• kemikalieplan kopplad till miljöprogram, 
• kemikaliefrågor i tematillsyn på förskolor och skolor, 
• förslag för regional och lokal fördelning av projektmedel 

för giftfri miljö
• kemikalienätverk för miljöinspektörer och miljöstrateger. 

Exempel på utmaningar för genomförande: 
• resurs- och tidsbrist, 
• avsaknad av strategiskt/systematiskt arbete, 
• avsaknad av kemikalieplan.

Resultat: 4 aktörer har genomfört åtgärden och 23 har påbörjat den. 5 
aktörer har inte genomfört åtgärden.



Når vi miljömålen i Skåne till år 2020?

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Källa: Länsstyrelsen Skåne, 2019.

Vill du veta mer om miljöläget i Skåne? Gå in på www.skanesmiljomal.info

http://www.skanesmiljomal.info/


Syfte med nytt åtgärdsprogram

▪ Öka regionala förutsättningar att nå miljömål och 
Agenda 2030

▪ Stimulera regional samverkan och gemensamma 
utvecklingsinsatser

▪ Vägleda aktörer i Skåne i arbetet för att nå miljömålen 
och Agenda 2030

▪ Öka kännedom och ökat genomförande av regionala 
strategier som bidrar till att nå miljömålen och den 
miljömässiga dimensionen av Agenda 2030

▪ Öka kommunernas och näringslivets medverkan i det 
regionala miljö- och hållbarhetsarbetet

▪ Visa hur miljöarbetet kan bidra till synergieffekter med 
andra hållbarhetsmål

Yoko Ono, Wish Trees, Wanås, 2011.
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Arbetsprocess för nytt åtgärdsprogram

Nulägesanalys 
utifrån 

miljömålen och 
globala mål 

Prioritering av 
utmaningar/ 

åtgärdsområden

Dialogmöten med 
aktörer om 
prioriterade 

åtgärder

Framtagande av 
förslag på 

åtgärder och 
program

Remiss
Färdigställande 
av nytt åtgärds-

program

Beslut om nytt 
åtgärdsprogram!

Mars - September 2020 September 2020 – Februari 2021 Februari – September 2021 Oktober 2021



PAUS!



Hälsoskyddsfrågor i miljömålen och Agenda 2030



Gruppdiskussion – Hälsoskyddsfrågor i det nya åtgärdsprogrammet

Fråga

Vilka är de tre (3) viktigaste hälsoskyddsfrågorna att prioritera i det nya åtgärdsprogrammet?

Ge gärna också konkreta förslag på åtgärder.

Instruktion

Varje grupp redovisar sitt svar i chatten för gruppdiskussionen.

Utse en person som skriver in svaren i chatten. 

Kopiera också in svaren från chatten i ett mail och skicka till tommy.persson@lansstyrelsen.se.



Kontaktuppgifter
Tommy Persson, 010-224 15 84, tommy.persson@lansstyrelsen.se

Susanne Dahlberg, 010-224 12 87, susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se

Har du förslag på en åtgärd för bättre miljö i Skåne?
Fyll i vårt formulär på skanesmiljomal.info/forslag-pa-atgarder

mailto:tommy.persson@lansstyrelsen.se
mailto:susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se
http://skanesmiljomal.info/forslag-pa-atgarder/

