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Informationsbrev nr 6 

Länsstyrelsernas medverkan i Miljömålsrådet 

Länsstyrelserna ingår i Miljömålsrådet (MMR) och representeras där av landshövding 

Göran Enander, som också är rådets ordförande, samt av länsråd Veronica Lauritzsen. 

Rådet är inrättat av regeringen enligt beslut i december 2014. Regeringen beslutade 2018 

att förlänga uppdraget till maj 2022. Alla länsstyrelser har i uppdrag att bistå rådet. 

Programområden i Miljömålsrådet 2020-2022 

Under 2019 inleddes en förnyelse av rådets arbete, med syftet att skapa större engagemang 

och prioritering av arbetet, fokusera de viktigaste miljöfrågorna myndigheterna kan 

påverka, i större utsträckning ge förslag till regeringen och att möjliggöra bättre synkning 

med ingående myndigheters verksamhetsplanering. 

I maj 2019 genomfördes ett internat där myndighetscheferna identifierade områden de 

bedömde viktigast att arbeta vidare med. Utifrån detta formades programförklaringar och 

arbetsplaner för sju programområden. Inom dessa kommer 2020-2022 leveranser att ske i 

form av samverkansåtgärder och förslag till regeringen, däribland förslag till nya etappmål i 

miljömålssystemet. I den årsrapport som MMR lämnade till regeringen den 1 mars framgår 

planerna för 2020, länk. 

Länsstyrelserna är inte drivande i genomförandet av något programområde, men 

medverkande i samtliga sju, varav två prioriteras. Programområdena följer nedan. Där 

framgår även drivande myndighet och berörda chefsnätverk inom länsstyrelserna. 

Medverkande personer från länsstyrelserna, som framgår i dokument på hemsida som 

framgår under ”läs mer” nedan, har förankrats med landshövdingar, länsråd och 

chefsnätverk samt berörda länsstyrelser. 

Programområden som särskilt prioriteras av länsstyrelserna: 

- Ramverk för nationell planering. Boverket. Syfte: Skapa förutsättningar för en hållbar 

användning av mark, vatten och byggd miljö genom att utveckla formerna för ett nationellt 

planeringsramverk. Samhällsbyggnadsnätverket och Miljönätverket. 

- Insatser för grön infrastruktur. Naturvårdsverket. Syfte: Öka takten i genomförandet av 

åtgärder för grön infrastruktur. Miljönätverket. 

Övriga programområden där länsstyrelserna deltar: 

- Staten går före. Trafikverket. Syfte: Ge svar på och förslag till hur staten kan/bör gå före. 

Styrningsforum och Miljönätverket. 

- Klimathänsyn i bygg- och anläggningsbranschen. Upphandlingsmyndigheten. Syfte: Att 

genom samverkan bidra till att minska klimatpåverkan från branschen. Styrningsforum och 

Miljönätverket. 

http://www.sverigesmiljomal.se/contentassets/f2f66cba53f745398381eb7346a215a6/miljomalsradets-atgardslista-2020.pdf
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- Styrmedel för hållbar konsumtion. Konsumentverket. Syfte: Att föreslå nya och skärpta 

styrmedel för en miljömässigt hållbar konsumtion, och att agera för att de implementeras. 

Miljönätverket. 

- Hållbar elektrifiering. Energimyndigheten. Syfte: Utreda och öka kunskapen om möjliga 

effekter av och förutsättningar i elsystemet för elektrifiering av olika typer av 

energianvändning. Lägga förslag på åtgärder. Miljönätverket. 

- Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem. Livsmedelsverket. Syfte: Uppnå samsyn 

om vad som karaktäriserar hållbar produktion och konsumtion. Identifiera förändringar som 

behöver ske och hur. LD21 (lantbruk/landsbygd), NHT 21 (hållbar tillväxt), Miljönätverket. 

Under 2020 fortsätter därtill nio samverkansåtgärder där länsstyrelserna medverkar: 

- Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser - för ökad samverkan, kunskap och ett 

effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment, SGU. 

- Hållbar utvinning av omställningsmineral för en grön framtid, SGU.  

- Samverkan om genomförandet av förslag inom den nationella handlingsplanen för radon, 

Strålskyddsmyndigheten.  

- Båtbottenfärger och miljöfarliga färgrester (Skrovmålet), Transportstyrelsen.  

- Brukningsvärd jordbruksmark – för vem, till vad och när? – Ny modell för värdering av 

jordbruksmark, Jordbruksverket. 

- Mer naturbetesmark och ekonomiskt bärkraftiga lantbruksföretag, Naturvårdsverket.  

- Hållbar vindkraftsutbyggnad, Energimyndigheten och Naturvårdsverket. 

- Miljökompensation, Trafikverket. 

- Samverkan i samhällsplaneringen, Länsstyrelserna.  

En ambition för 2020 är att bättre förankra arbetet samt sprida resultaten av Miljömålsrådet. 

Läs mer 

Dokument som rör länsstyrelsernas arbete i MMR finns på särskild sida på RUS webbplats, 

länk. Årsrapporten och andra handlingar för MMR samlas på sverigesmiljömål.se, länk. 

Länsstyrelsernas beredningsgrupp och kontaktpersoner till Miljömålsrådet 

Veronica Lauritzsen, G6, kontaktlänsråd miljömål, länsråd Länsstyrelsen Gävleborg 

Per Hallerstig, ordf. RUS styrgrupp och Miljönätverket, Länsstyrelsen Jönköping  

Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS, Länsstyrelsen Dalarna 
 

Sändlista: 

Landshövdingar och länsråd  Ordförande i berörda chefsnätverk för vidare spridning 

Miljönätverket   Miljömålssamordnare och deras chefer i samtliga län 

Kontaktpersoner länsstyrelse MMR arbete RUS styr- och arbetsgrupp 

http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/miljomalsradet/Sidor/Miljomalsradet.aspx
http://www.sverigesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/vem-gor-vad-i-miljomalssystemet/miljomalsradet/

