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Kontaktperson

Miljöavdelningen
Tommy Persson
010-224 15 84

Förslag till regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen 2021-2025
Länsstyrelsen Skåne har i dialog med aktörer i länet tagit fram ett förslag till
regionalt åtgärdsprogram för miljömålen för perioden 2021-2025, Tillsammans för ett
hållbart Skåne. Programmet ska ge vägledning för det regionala miljöarbetet och
innehåller förslag på prioriterade åtgärder som kan genomföras av skånska aktörer
för att öka förutsättningarna att nå nationella och regionala miljömål samt bidra till
genomförandet av miljödimensionen av Agenda 2030 i Skåne.
Nu önskar vi få in synpunkter och förslag för att göra åtgärdsprogrammet till en
samlande och kraftfull utgångspunkt för det gemensamma arbetet mot ett mer
hållbart Skåne.

Svara på remissen
Alla är välkomna att lämna synpunkter på föreslagna prioriterade områden, åtgärder
och ansvariga aktörer. Det finns också möjlighet att lämna förslag på nya regionala
åtgärder.
Använd gärna bifogat svarsformulär för att lämna synpunkter och förslag (Excelfil).
Svarsformuläret är strukturerat så att det går att lämna synpunkter på olika avsnitt i
åtgärdsprogrammet och mer specifikt på förslagen till åtgärder. Det går naturligtvis
också bra att lämna synpunkter och förslag utan att använda svarsformuläret.
Synpunkter på förslaget till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen
ska lämnas in till Länsstyrelsen Skåne senast den 30 september 2021.
Remissvar skickas digitalt till skane@lansstyrelsen.se med angivande av dnr 50133781-2020 och kontaktperson Tommy Persson.
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Remissen skickas ut till ett antal remissinstanser enligt bifogad sändlista. Även andra
som vill lämna synpunkter på programmet är välkomna att göra det.
Förslaget till regionalt åtgärdsprogram med bilaga kan laddas ner från Länsstyrelsen
Skånes webbplats under rubriken Miljö och vatten/Miljömål/Åtgärdsprogram inom
miljömål.

Bakgrund
Länsstyrelsen Skåne har regeringens uppdrag att verka för att det generationsmål för
miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås. En viktig del i
detta uppdrag är att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram
med bred förankring i länet för att nå ovanstående mål. Åtgärdsprogrammet ska ge
vägledning för hur olika regionala aktörer kan bidra till det samlade miljöarbetet i
länet. Länsstyrelsen Skåne har också en viktig roll i att verka för att genomföra
Agenda 2030 på regional nivå inom myndighetens ansvarsområden och i samarbete
med andra aktörer i länet. Att arbeta integrerat med den miljömässiga dimensionen
av Agenda 2030 och miljömålen i det regionala åtgärdsprogrammet kan bidra till ett
bredare hållbarhetsarbete och ökat genomförande av Agenda 2030 på regional nivå.
Programperioden för det tidigare åtgärdsprogrammet, Skånska åtgärder för
miljömålen, sträckte sig fram till och med år 2020. Den regionala uppföljningen av
miljömålen visar att vi endast når ett av femton nationella miljökvalitetsmål som är
relevanta för Skåne. Att vi når miljömålen är en viktig förutsättning för att nå
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Länsstyrelsen Skåne har därför tagit fram ett förslag på ett nytt regionalt
åtgärdsprogram med prioriterade områden och åtgärder fram till och med år 2025,
som ska öka förutsättningarna för att nå miljömålen och den miljömässiga
dimensionen av Agenda 2030 i Skåne.

Mer information
För mer information om förslaget till åtgärdsprogram och denna remiss kontakta
Tommy Persson, tel 010-224 15 84, e-post tommy.persson@lansstyrelsen.se, eller
Susanne Dahlberg, tel 010-224 12 87, e-post susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se.
Information om miljötillståndet i Skåne finns på www.skanesmiljomal.info.
Ola Melin
Länsöverdirektör

Tommy Persson
Miljöstrateg

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.
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