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Halvtidsuppföljning av
åtgärdsprogrammet
Hälsans miljömål
2016-2020
Halva genomförandetiden av åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål är nu passerad.
Denna halvtidsavstämningen går ut på att
identifiera vilka åtgärder som genomförs
enligt plan och vilka som släpar efter. Målet
är att därigenom skifta fokus till de åtgärder
vars genomförandetakt behöver öka.

miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och God bebyggd miljö. Dessa miljömål
har en stark koppling till människors hälsa.
Gemensamt för dessa mål är också att kommunerna har stora möjligheter att påverka
måluppfyllelsen, därför är kommunerna de
aktörer som har flest åtgärder i åtgärdsprogrammet.
Av målen bedöms endast ett, Skyddande
ozonskikt, som möjligt att nå till år 2020. Ett
mål, Säker strålmiljö bedöms som nära att
nås.

Åtgärdsprogrammet Hälsans
miljömål
Åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål omfattar miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri
Tabell 1. Bedömning av måluppfyllelse för 2018

Mål

Bedömning 2018

Trend

Stora utmaningen

Frisk luft

Nej

Neutral

Minska utsläppen från
vägtrafik.

Giftfri miljö

Nej

Neutral

Brist på kunskap om kemikalier i samhället/förorenade
områden.

Skyddande ozonskikt

Ja (nationell bedömning)

Positiv

Utsläpp från gamla kyl och
frysar. samt utsläpp ava
ndra ämnen som bryter ner
ozonskiktet.

Säker strålmiljö

Nära (nationell bedömning)

Neutral

Bryta trenden av ökad förekomst av hudcancer.

God bebyggd miljö

Nej

Neutral

Bryta trenden om ökad
mängd avfall.
Hållbar samhällsplanering.
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Majoriteten av åtgärderna i åtgärdsprogrammet faller in under två av miljömålen; Giftfri
miljö och God bebyggd miljö (figur 2). Det
är även för dessa mål det återstår mest arbete.

Flera åtgärder behöver genomföras på
nationell nivå för att målen ska kunna nås.
Men även regionala åtgärder kan leda till att
möjligheterna att nå målen förbättras, därav
behovet av ett regionalt miljömålsåtgärdsprogram. Exempel på åtgärdsområden som
är särskilt viktiga på regional och lokal nivå
är hållbar samhällsplanering, förorenade
områden, utfasning av farliga kemikalier samt
hanteringen av avfall.

Genomförande Hälsans miljömål

Åtgärderna

24 åtgärder ingår i åtgärdsprogrammet.
Kommunerna är ansvariga för 23 av dessa
åtgärder medan Länsstyrelsen är delaktiga i
13 stycken.
Åtgärdsprogrammet gäller mellan åren 2016
och 2020, och nu vid halvtidsavstämningen
är två av åtgärderna är helt genomförda och
tio stycken är genomförda till mer än hälften
(figur 1). Det innebär att hälften av åtgärderna inte har kommit halvvägs ännu.
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Figur 1. Bedömning av genomförandegrad för 2017.
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Figur 2. Genomförandegraden per mål vid uppföljningen för 2017
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Läget för alla åtgärderna

Tabell 2. Genomförandegraden av åtgärderna vid uppföljning år 2018

Nr

Åtgärdsnamn

Bedömning

Kommentar

Ansvar

1

Informationskampanj
dubbdäck

H

Enligt åtgärd skulle
elever på medieprogram ta fram en informationsfilm. Trots flera
försök har inga elever
visat intresse. Åtgärden
kommer därför ej att
bli helt genomförd.

Länsstyrelsen,
kommunerna, Region
Jönköpings län

2

Avtal om luftvårdssamverkan

G

Åtgärden är genomförd.

Jönköpings läns
luftvårdsförbund,
kommunerna

1

Kontroll av informationskravet i REACH

P

Länsstyrelsen har under
hösten 2018 genomfört
ett avstämningsmöte för att stödja
kommunerna i arbetet.
Åtgärden planeras
att genomföras i flera
kommuner under år
2019.

Kommunerna,
Länsstyrelsen

2

Kemikalier i förskolan

H

Alla kommuner har
påbörjat åtgärden.

Kommunerna

3

Utreda förutsättningarna för att anställa en
kemikaliestrateg

H

Förstudien är inlämnad
och åtgärden kommer
att anses som helt
genomförd under
bedömningen 2018.

Region Jönköpings län,
Länsstyrelsen

4

Utfasning av farliga
kemikalier i byggbranschen

P

Kommunerna efterfrågar stöd för att
genomföra åtgärden.
Länsstyrelsen undersöker möjligheten att
genomföra en aktivitet
under 2019. En möjlig
väg är närmare samarbete med någon av
klimatrådets aktörer
som kan vara intresserade av att bidra till
bra materialval.

Kommunerna, Region
Jönköpings län

5

Fasa ut farliga kemikalier

H

Alla kommuner har
kommit igång utom en.

Kommunerna,
Länsstyrelsen, Region
Jönköpings län,
näringsliv

6

Undersökning av kvicksilver i fisk

H

Flera sjöar har analyserats i länet. Prover
tas ofta i samband med
provfisken eftersom det
är svårt att få in fisk
från allmänheten.

Länsstyrelsen,
kommunerna

Frisk luft

Giftfri miljö

6

Nr

Åtgärdsnamn

Bedömning

Kommentar

Ansvar

7

Förorenade områden
orsakade av pågående
verksamheter ska inventeras och riskklassas
enligt MIFO fas 1

H

Arbetet pågår inom
tillsynen.

Länsstyrelsen,
kommunerna

8

Undersökning av
potentiellt förorenade
områden vid nedlagda
eller pågående verksamheter i riskklass 1
och 2 motsvande MIFO
fas 2

P

Prioriterade objekt
behöver gå vidare
till undersökning och
åtgärd för att kunna nå
miljömålet.

Länsstyrelsen,
kommunerna

9

Arbeta med åtgärder av
riskklass 1-objekt

P

Prioriterade objekt
behöver gå vidare
till undersökning och
åtgärd för att kunna nå
miljömålet.

Länsstyrelsen,
kommunerna

10

Arbeta med åtgärder av
riskklass 2-objekt

P

Prioriterade objekt
behöver gå vidare
till undersökning och
åtgärd för att kunna nå
miljömålet.

Länsstyrelsen,
kommunerna

11

Samverkan för ökad
tillämpning av annan
teknik än schaktning
och deponering vid
sanering

H

Workshop genomfördes
under 2018. Samverkan
kommer att fortsätta
under året.

Länsstyrelsen,
kommunerna, övriga
aktörer

Utbildning om rivningsavfall

E

Planeras att genomföras under programperioden inom Miljösamverkan Jönköpings län.

Miljösamverkan
Jönköpings län,
kommunerna,
Länsstyrelsen

Solskydd på förskolegårdar och sommaröppna fritidshem

P

Alla kommuner som
har åtagit sig åtgärden
har ännu inte kommit
igång med den. Här
kan Region Jönköpings läns arbete med
mångfunktionella miljöer för hälsa, lek och
hållbarhet, som blev
klart under år 2018, ge
stöd och verktyg för att
komma igång.

Kommunerna

Skyddande ozonskikt
1

Säker strålmiljö
1
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Nr

Åtgärdsnamn

Bedömning

Kommentar

Ansvar

1

Åtgärda buller i utomhusmiljö

P

Här behövs ytterligare insatser från
kommunernas sida för
att undersöka och vid
behov skapa bra utomhusmiljöer på förskolor,
skolor och fritidshem.

Kommunerna

2

Kommunala kulturmiljöunderlag och
kulturmiljöprogram

P

Stor variation mellan
kommunerna kring
omfattning och aktualiteten på underlag/
program.

Kommunerna

3

Antikvarisk kompetens
på kommunerna

H

Flera kommuner har
egen kompetens eller
köper in tjänsten.

Kommunerna

4

Ekologkompetens

P

Många kommuner
har svårt att avsätta
resurser för att arbeta
strategiskt med underlag vilket även visas
när det gäller tillgång
till ekologkompetensen
hos kommunerna.

Kommunerna

5

Grönstrukturplaner/
program

P

Tillgången till naturområden i närheten
till bostaden är bland
annat viktig för vår
fysiska och psykiska
hälsa, rekreation och
friluftslivsutövade.
Därför är det positivt
att se att det pågår
insatser för grönstrukturen i alla länets
kommuner.

Kommunerna

6

Insatser för grönstrukturen

H

Alla kommuner har
kommit igång med
arbetet.

Kommunerna

7

Rutin för arbetet med
planbesked

G

Åtgärden är genomförd.

Kommunerna,
Länsstyrelsen,

8

Fördjupad genomlysning av God bebyggd
miljö i översiktsplanen

P

Svår att bedöma då det
beror på om kommunerna är igång med
arbetet att ta fram aktuella översiktsplaner.

Kommunerna,
Länsstyrelsen,

9

Ökad återvinning av
avfall

H

En konsult har fått
i uppdrag att under
2019 sammanställa
en lista på konkreta
insatser som kommunerna kan göra för att
förebygga avfall.

Kommunerna

God bebyggd miljö
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Frisk luft – trafiken är länets största
utmaning
Luftkvaliteten i länet har förbättrats under de
senaste decennierna men den positiva utvecklingen har stannat av. Halterna av skadliga
luftföroreningar är högst i Jönköping men
även flera andra tätorter i länet klarar inte
miljömålet. Kommunerna samverkar med
varandra angående mätningar och beräkningar. Förnyandet av samverkansområdet
är en av de genomförda åtgärderna i Hälsans
åtgärdsprogram.

Giftfri miljö – minska mängden
farliga ämnen
Mängden och antalet farliga ämnen behöver minska i samhället. Här är arbetet med
utfasning av farliga ämnen samt upphandling
viktiga verktyg. Kommunerna har kommit
långt i sitt arbete med giftfri förskola men
däremot behövs ytterligare insatser inom
andra områden som byggbranschen.
Förorenade områden
Även om antalet efterbehandlingsåtgärder har
ökat under programperioden är det inte i den
takt som behövs för att nå uppsatta åtgärdsmål och en giftfri miljö. För detta behövs ett
flyttat fokus från det inventeringsarbete som
pågått under flera år. Utmaningen är att få
fler områden till åtgärdsskedet och här har
både kommunerna och Länsstyrelsen ansvar
att genom tillsyn driva områden vidare från
inventering och undersökning.

Den stora utmaningen i länet är vägtrafiken i
tätorterna som är den största lokala källan till
luftföroreningar. Användningen av dubbdäck
är en stark bidragande orsak till höga halter
av partiklar.
Eftersom utsläpp av luftföroreningar till stor
del har samma källor som utsläpp av klimatpåverkande gaser så finns det starka kopplingar till klimatfrågan. Flera åtgärder inom
åtgärdsprogrammet för Minskad klimatpåverkan bidrar även till målet Frisk luft.
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Figur 3. Förorenade områden: Antal efterbehandlingsåtgärder som pågår eller avslutade (www.sverigesmiljömål.se)
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Tillgång till antikvarisk kompetens på kommunerna har ökat. Det finns en tendens att
anställa byggnadsantikvarie som bygglovshandläggare, vilket är en positiv utveckling
även om personen inte har till särskild
uppgift att arbeta med kulturmiljöfrågor.
Länsstyrelsen bedömer att även en liten tilldelning av tid för antikvarisk kompetens per
kommun skulle kunna bidra till en väsentlig
förändring.

God bebyggd miljö – utmaning
hållbar samhällsplanering och
minskade avfallsmängder
Hållbar samhällsplanering

En förutsättning för att nå God bebyggd
miljö är en hållbar samhällsplanering. Bostadsbristen och förtätningen av våra städer
och tätorter kan ge upphov till flera målkonflikter kopplade till minskade kulturmiljövärden, grön- och vattenområden samt ökade
problem med luftföroreningar och buller.
Här är kommunernas tillgång till kompetens
i planarbetet och aktuella underlag förutsättningar för en hållbar samhällsplanering. Det
är även viktigt att genomlysa god bebyggd
miljö i översiktsplanen.

Avfall

Att minska mängden avfall är en av de stora
utmaningarna i samhället. Nuläget finns i
figur 4. Här behövs förutom ökade möjligheter till återvinning och förebyggande
arbete även utbildning av personal för att öka
kompetensen. Brist på kompetens är en av de
vanligaste anledningarna som anges varför en
av åtgärderna i Hälsans åtgärdsprogram med
koppling till minskat avfall inte har kommit
igång.

Kulturmiljö

Det är fortfarande stora skillnader mellan
kommunerna i vilken utsträckning det finns
tillgång till kompetens och hur uppdaterade
och omfattade kulturmiljöunderlagen är.
Ett aktuellt kulturmiljöunderlag ökar förutsättningar för att tillvara kulturmiljövärden
därför ser Länsstyrelsen ett behov av att
förtydliga vad som ska ingå i ett kulturmiljöprogram och här behövs ett fortsatt arbete
för att kommunerna ska ha heltäckande och
aktuella kulturmiljöunderlag/program.
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Figur 4. Insamlat hushållsavfall per person och år i Jönköpings län,
uppdelat per avfallsslag Sverigesmiljömål.se samt kolada).

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling
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Figur 5. Hushållsavfall som samlats in i kommerna i Jönköpings län. (kolada.se)
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Vaggeryd
Värnamo
Tranås
Vetlanda

Enligt en enkät som kommunerna har svarat
på är de två största hindren för kommunerna
att genomföra åtgärderna i programmet brist
på resurser och på kompetens. Flera områden
som är utpekade i åtgärderna har ofta inte
en tydlig huvudansvarig på kommunerna,
till exempel åtgärder kopplade till utfasning
av kemikalier. Det otydliga ansvaret försvårar genomförandet. Ofta landar frågan hos
miljöstrategen eller motsvarande funktion på
kommunen. Dessa personer har ofta många
olika ämnesområden att arbeta med och det
är därför svårt att hålla sig helt uppdaterad i
en så komplex fråga som kemikaliefrågan. En
gemensam kemikalieresursperson för kommunerna skulle vara ett stort stöd i åtgärdsarbetet.

Säker Strålmiljö och Skyddande
ozonskikt – antalet hudcancerfall
fortsätter att öka
Trenden av ökande förekomst av hudcancer
behöver brytas. Därför är det angeläget att
jobba med preventiva åtgärder som till exempel solskydd på skolgårdar. Alla kommuner
som har åtagit sig åtgärden har ännu inte
kommit igång med den. Region Jönköpings
läns arbete med mångfunktionella miljöer
för hälsa, lek och hållbarhet kan ge stöd och
verktyg för att komma igång med åtgärden.
Möjligheter och förutsättningar för
att nå miljömålen och åtgärderna.
Flera av de stora utmaningarna för att nå
målen som ingår i Hälsans åtgärdsprogram
behöver mötas på en internationell och
nationell nivå. Det handlar om att påverka
drivkrafterna bakom miljöproblemen.
Exempel på viktiga insatser som måste till
och som regionala aktörer inte direkt kan
påverka är internationella utsläppsavtal för
luftföroreningar och miljögiftslagstiftningen.

Att utreda införandet av en sådan tjänst är
just en åtgärd i Hälsans åtgärdsprogram.
Region Jönköpings län har genomfört
utredningen men man har tyvärr inte hittat
någon möjlig lösning för finansiering och
organisation. Kommunerna säger sig ändå ha
hittat arbetsformer för att hantera frågan.

Dock finns det ändå möjligheter för flera
aktörer i länet att jobba med målen och
därigenom förbättra den lokala miljön.
Särskilt kommunerna har stor påverkan på
måluppfyllelsen för till exempel God
bebyggd miljö. Kommunerna är även den
aktör som ansvarar för flest åtgärder i
Hälsans åtgärdsprogram.

Det är positivt att det finns ett stort engagemang från kommunerna rörande flera av
åtgärderna, till exempel giftfri förskola.
En annan positiv utveckling är att kemikaliefrågan har fått ökat fokus under senare år,
vilket ökar sannolikheten för att det finns
stöd för att genomföra åtgärderna. Det finns
även en vilja att jobba med klimatfrågan och
eftersom både Frisk luft och God bebyggd
miljö har starka kopplingar till den, kan
åtgärdsgenomförandet gynnas om man lyfter
fram åtgärdernas klimateffekt.

Tittar man på olika typer av åtgärder så
har åtgärder som handlar om samverkan i
hög grad genomförts, medan åtgärder som
handlar om information och att ta fram utredningar eller planer haft svårare att komma
igång. En anledning till detta kan vara att
denna typ av åtgärd kan kräva en större insats
av resurser, både i tid och pengar. Dessa två
typer av åtgärder är de vanligaste i programmet. Det som kan lyfta genomförandegraden
för åtgärderna är därför större samverkan
och samarbete kring genomförandet mellan
kommunerna och andra berörda aktörer.

Utifrån nuvarande åtgärdstakt är det osäkert
om alla åtgärder kommer att kunna genomföras under programperioden. Det behövs
fler insatser kring utfasning av farliga kemikalier framför allt i byggbranschen, åtgärderna
för utomhusmiljön hos förskolor, skolor och
fritidshem samt genomföra efterbehandlingsåtgärder på länets mest prioriterade förorena12

De senaste åren har även hållbarhetsmålen
inom Agenda 2030 tillkommit. Sex av de
17 målen har starka kopplingar till Hälsans
miljömål. Miljömålen ska ses som
hållbarhetsmålens preciseringar och genom
att arbeta med miljömålen bidrar man även
till hållbarhetsmålen och vice versa. Hållbarhetsmålen har stor potential att lyfta arbetet
med miljömålen genom att ett ökat fokus
inom både kommun och näringsliv. Kommunerna ska i sin översiktsplanering ange
hur planen förhåller sig till Agenda 2030 och
förhålla sig till detta i sitt planarbete. Arbetet
med
Agenda 2030 är fortfarande i uppstartsfasen hos kommunerna men kommer att få
allt större betydelse. Det är även viktigt att
lyfta fram attkommunerna jobbar mycket
både med miljömålen och hållbarhetsmålen
inom sin verksamhet. Syftet med åtgärdsprogrammen är att kompletteraoch stärka detta
arbete.

de områden. Förslag på hur arbetet kan föra
vidare framåt finns i åtgärdstabellen (tabell 2).
Länsstyrelsen kommer försöka stärka samarbetet mellan kommunerna så att de i större
grad kan dra nytta och inspireras av varandra.
Hälsans åtgärdsprogram är ett av många
verktyg i arbetet för att nå miljömålen. Flera
andra strategier och program bidrar, det
handlar dels om åtgärdsprogrammet för
Minskad klimatpåverkan (2015-2019,
reviderat 2017) som innehåller åtgärder som
syftar till att minska vägtrafiken, minska energianvändningen, minska konsumtionen och
öka byggandet i trä. Dessa åtgärder påverkar
Frisk luft och God bebyggd miljö. Grön
handlingsplan (2018-2022) innehåller flera
åtgärder som handlar om tätortsnära natur
och friluftsliv som också bidrar till att uppnå
God bebyggd miljö.
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