Hållbarhetslöften driver på länets miljömålsarbete
Hållbarhetslöften är en frivillig avsiktsförklaring mellan
Länsstyrelsen och aktörer i länet med syfte att stärka
genomförandet av de fyra regionala åtgärdsprogrammen i
”Färdplan för ett hållbart län”. I åtgärdsprogrammen
samlas prioriterade åtgärder för länets aktörer inom
följande temaområden:
1.
2.
3.
4.

Klimat och energi
Ekosystem och biologisk mångfald
Vatten
Samhällsutveckling

2019-2022
2020-2023
2021-2024
2022-2025

Genom ett hållbarhetslöfte förbinder sig en aktör att
genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de
regionala åtgärdsprogrammen. Genomförandet av
åtgärder kan ske enskilt eller i samverkan med andra
aktörer.
Respektive aktör sätter egna mål1 för åtgärder i antaget löfte och ansvarar för finansiering samt för att
åtgärdsarbetet omhändertas i den egna verksamheten.
Tecknade löften gäller under respektive åtgärdsprograms hela programperiod (4 år) och nya aktörer
kan ansluta sig till program och teckna hållbarhetslöften under hela programperioden.
Signering av hållbarhetslöften görs vid en årlig ceremoni där länets åtgärdsarbete uppmärksammas.
Aktörers hållbarhetslöften publiceras på Länsstyrelsens externa webbsida.

Uppföljning av åtgärdsarbetet
Antagna hållbarhetslöften följs upp årligen av Länsstyrelsen. Uppföljningen fokuserar på genomförandet
av åtgärder i förhållande till respektive aktörs uppsatta mål. Uppföljningen syftar till att:
•
•
•

Följa framdrift i genomförande av åtgärdsprogrammens åtgärder bl.a. för återrapportering till
Uppsala läns miljö- och klimatråd2.
Löpande synliggöra det regionala och lokala miljömålsarbetet, bl.a. som underlag för årlig
miljömålsuppföljning till regeringen och för aktörerna att sprida till sina egna målgrupper.
Under pågående programperiod identifiera hinder/behov kopplat till genomförande av
åtgärder, ex. varför genomförs åtgärd inte, vad är svårt, vilket stöd eller ytterligare samverkan
önskas.

Uppföljning sker via en enkel mall i Excel där aktören anger status på genomförandet av åtgärd enligt
en graderad skala. En sammanställning av uppföljningen kommer att presenteras för Miljö- och
klimatrådet, samt publiceras på Länsstyrelsens externa webbsida.
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Aktörers mål för åtgärder i hållbarhetslöfte kan utformas med stöd av Länsstyrelsen.

Uppsala läns miljö- och klimatråd är en arena för bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet
och de prioriteringar av åtgärder som bör göras.

