
Länsstyrelsens arbete kopplat 
till avfallsplanering

• Part i Dalarnas avfallsplanering
• Verka för genomslag av alla nationella mål 

+ Agenda 2030
• Sveriges miljömål – att verka för och följa 

upp
• Energi- och klimatuppdraget - färdplaner
• Miljötillsyn
• …



– hur hänger de ihop?

MILJÖMÅLEN & GLOBALA MÅLEN 
AGENDA 2030

Sveriges miljömål



Miljömålen efter 2020 - budskap
Naturvårdsverket har, i dialog med Lst, tagit fram 5 budskap 
för kommunikationen kring vad som händer med miljömålen 
efter 2020 och kopplingen till Agenda 2030:
1. Sveriges miljömål är ledstjärnan i svenskt miljöarbete. 
2. Sveriges miljömål är aktuella både idag och i framtiden. 
3. Nu siktar vi på 2030. 
4. Sveriges miljömål är en nyckel för ett hållbart Sverige. 
5. Sverige miljömål och de globala hållbarhetsmålen styr i 
samma riktning. 
https://extraadmin.lansstyrelsen.se/rus/Sv/arbetsyta-
rus/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Kommunikationsunderlag.aspx

→

https://extraadmin.lansstyrelsen.se/rus/Sv/arbetsyta-rus/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Kommunikationsunderlag.aspx


Proposition 2019/20:188 Sveriges 
genomförandet av Agenda 2030

Ett mål för Agenda 2030 och en stärkt samstämmig 
politik  
Uppföljning av Sveriges genomförande av Agenda 2030 
https://www.regeringen.se/49dc90/contentassets/378ab5cbd6b14
8acaeccc9413cc0e1ba/sveriges-genomforande-av-agenda-2030-
prop.-201920188

Budgetproposition 2021
…arbetet med att genomföra Agenda 2030 nationellt ska ske inom 
ramen för ordinarie processer och med utgångspunkt i de mål som 
redan har beslutats av riksdagen. Sverige har i hög utsträckning 
lagstiftning och riksdagsbundna mål som väl motsvarar delmålen i 
Agenda 2030 men det krävs fortsatt arbete för att ett flertal mål 
som ännu inte uppnåtts ska kunna nås. 

https://www.regeringen.se/49dc90/contentassets/378ab5cbd6b148acaeccc9413cc0e1ba/sveriges-genomforande-av-agenda-2030-prop.-201920188


Cirkulär ekonomi – regeringens 
strategi – sommaren 2020

• Vision:   Ett samhälle där resurser 
används effektivt i giftfria  cirkulära 
flöden och ersätter jungfruliga 
material. 

• Övergripande mål: Omställningen till 
en cirkulär ekonomi ska bidra till  att 
nå miljö- och klimatmålen, samt de 
globala målen  i Agenda 2030.

• Vägen framåt – fyra fokusområden   
och kompletterande handlingsplaner





Vägledning för lokalt arbete 
med miljömål och Agenda 
2030

1. Agenda 2030 och miljömålen –
Hand i hand för hållbar utveckling

2. Kommunens roller, uppgifter och 
förutsättningar i arbetet med 
miljömålen och Agenda 2030

3. Process för att utveckla och 
genomföra ett miljö- och 
hållbarhetsprogram



Här kan du ladda ner vägledningen

Stöd i miljömålsarbetet

Kommunstöd

Så här kan 
kommuner bidra till 

miljömålen

Miljömål

https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/miljomal/stod-i-miljomalsarbetet.html
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/stod-i-atgardsarbetet/kommunstodsprojektet/Pages/default.aspx
http://www.sverigesmiljomal.se/stod-och-rad-i-miljoarbetet/sa-har-kan-kommuner-bidra-till-miljomalen/
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/miljomal.3277.html
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