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Var med och bidra till arbetet med hälsans miljömål i 
Jönköpings län! 

Remiss av Åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2023–2027  
Länsstyrelsen har i samverkan med aktörer i länet under år 2021 och 2022 
arbetat fram ett förslag till åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2023–2027. Det 
nya åtgärdsprogrammet ersätter tidigare program som gällde mellan åren 
2017–2021.  

Nu ges länets aktörer möjlighet att  

• lämna synpunkter på förslaget samt,  
• åta sig att genomföra åtgärder.  

Det är särskilt viktigt att aktörerna i remissvaren på ett tydligt sätt lyfter fram 
de åtgärder som aktören anser inte vara tillräckligt prioriterade för att ingå i 
programmet samt talar om vilka andra åtgärder med större effekt som borde 
ingå istället. 

Frågeställningar som Länsstyrelsen särskilt vill ha synpunkter 
på 
1. Avser föreslagna ansvariga aktörer att genomföra de åtgärder som föreslås 

i remissen? Om inte, motivera gärna varför.  
 

2. Vilka åtgärder är inte tillräckligt högt prioriterade för att ingå i det slutliga 
programmet? 

 
3. Finns det andra åtgärder utöver de som ingår i remissen som bör ges högre 

prioritet och ingå i programmet? 

Här hittar du remissen 
Remissdokumentet finns på Länsstyrelsens webbplats. 
Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se).  
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https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inom-miljomal.html


Länsstyrelsen 
I Jönköpings län 

Missiv  

2022-05-03  

2 (4) 

501-3571-2022 
  

 

Informationstillfällen 
Under remissperioden kommer det arrangeras digitala dialogtillfällen där du 
kan ställa frågor kring de föreslagna åtgärderna och ert remissvar. 

• Dialogtillfälle för Vattnets och Hälsans miljömål 
19 maj klockan 13.00-14.30, Länk till mötet 

• Dialogtillfälle för Hälsans miljömål 
16 juni klockan 9.00-10.00 Länk till mötet 
23 augusti klockan 13.00-14.00 Länk till mötet 

Så här svarar du på remissen 
Länsstyrelsen önskar få remissvaren digitalt. Länsstyrelsen tillhandahåller en 
svarsfil i excel där alla synpunkter kan lämnas för att sedan skickas med e-post 
till Länsstyrelsen. Har du inte fått tillgång till svarsfilen hör av dig till 
Länsstyrelsen.  

Åtgärderna finns listade i excelfilen (flik 1, Svar Åtgärder) och Länsstyrelsen 
önskar att de remissinstanser som föreslås vara genomförare för respektive 
åtgärd lämnar tydliga svar på remissen så att det lätt går att avgöra vilka 
åtgärder som ni avser att genomföra. Övriga synpunkter på åtgärdsprogrammet 
kan också lämnas i excelfilen, (flik 2, Svar övriga frågor), eller i annat digitalt 
format.   

Svar önskas senast den 30 september 2022 med e-post till Länsstyrelsen: 
jonkoping@lansstyrelsen.se.  
Ange beteckning 501-3571-2022 

Efter remissperiodens slut tas inkomna synpunkter omhand och 
åtgärdsprogrammet bearbetas för att sedan börja gälla den 1 januari 2023. Alla 
remissinstanser är mycket välkomna att kontakta Länsstyrelsen under 
remisstiden för att diskutera förslaget.  

Kontaktpersoner i miljömålssekretariatet:  

Elisabeth Johansson, 010-223 63 11, elisabeth.j.johansson@lansstyrelsen.se 
Moa Lindvert, 010-223 63 25, moa.lindvert@lansstyrelsen.se 

 

Välkomna med era synpunkter! 

 

 
Helena Jonsson, Landshövding 

https://meet.lansstyrelsen.se/lisa.f.karlsson/Y062JY79
https://meet.lansstyrelsen.se/moa.lindvert/7GTJ02Y8
https://meet.lansstyrelsen.se/moa.lindvert/Y1YF66VD
mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
mailto:elisabeth.j.johansson@lansstyrelsen.se
mailto:moa.lindvert@lansstyrelsen.se
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Bakgrund 
Länsstyrelsens uppdrag som helhet är att verka för ett långsiktigt hållbart 
samhälle och att nationella mål för genomslag i samhället. Länsstyrelsen har 
regeringens uppdrag att i samverkan med länets aktörer utveckla regionala 
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen som utgår från länets förutsättningar 
och utmaningar. De miljökvalitetsmål som omfattas av åtgärdsprogrammet är 
främst Giftfri miljö, Frisk luft, God bebyggd miljö, Skyddande ozonskikt och 
Säker strålmiljö Därutöver berörs också ett flertal av de globala målen för 
hållbar utveckling i Agenda 2030. 

Förslaget i korthet 
Remissförslaget innehåller 28 åtgärder. Länsstyrelsen och kommunerna 
föreslås som ansvariga för flest åtgärder. Övriga aktörer som är ansvariga för 
någon eller några åtgärder är Region Jönköpings län, kommunala bolag, 
näringslivet och föreningar. 

Hur har åtgärdsprogrammet tagits fram 
Arbetet med åtgärdsprogrammet inleddes med en workshop som hölls under 
våren 2021 och som syftade till att identifiera de främsta utmaningarna 
kopplade till hälsans miljömål. Under workshopen identifierades prioriterade 
områden inom vilka det krävs åtgärder och som vi har rådighet över i länet. 
Dessa sammanfattades i fyra fokusområden:  

1. Giftfri miljö 
2. Hållbar produktion och konsumtion 
3. Livsmiljöer för god hälsa 
4. Hållbara städer och samhällen.  

Fokusområdena har varit utgångspunkt för arbetsgruppernas diskussioner kring 
lämpliga åtgärder. 

Åtgärdsprogrammet för hälsans miljömål har inte ambitionen att innefatta allt 
arbete för de berörda miljökvalitetsmålen i länet. Endast åtgärder som 
uppfyller något av följande kriterier ingår: (1) åtgärder som är 
länsövergripande eller gemensamma för två eller fler aktörer, (2) åtgärder där 
samordning är viktig för resultatet (3) åtgärder inom eftersatta områden, där 
stöd för lokala insatser behövs genom ett regionalt program. 

Vid uppföljning av åtgärdsprogrammet åtar sig Länsstyrelsen att i första hand 
följa upp genomförandet genom att årligen stämma av med berörda aktörer. 
För vissa åtgärder kommer också en uppföljning av effekt att ske. Om inte 
annat anges är tidplanen att åtgärderna ska genomföras under programperioden 
2023–2027.  
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Åtgärdsprogram Vattnets miljömål 
Parallellt med framtagandet av åtgärdsprogrammet pågår även arbetet med att 
revidera åtgärdsprogrammet för Vattnets miljömål. Vattnets miljömål är ute på 
remiss till den 22 juni 2022.Vissa av åtgärderna i Vattnets miljömål har en 
stark koppling till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Dessa åtgärder kan 
eventuellt efter remisserna flyttas över till Hälsans miljömål där Giftfri Miljö 
återfinns.  

Sändlista 
Aneby kommun 
Eksjö kommun 
Gislaved kommun 
Gnosjö kommun 
Habo kommun 
Jönköping kommun 
Mullsjö kommun 
Nässjö kommun 
Sävsjö kommun 
Tranås kommun 
Vaggeryds kommun 
Vetlanda kommun 
Värnamo kommun 
Aneby Miljö & Vatten AB 
Eksjö Energi 
Gislaved Energi 
Habo Energi 
Jönköping Energi AB 
Mullsjö Energi & Miljö 
Nässjö Affärsverk 
Njudung Energi 
Vaggeryds Energi 
Värnamo Energi 
Vetlanda Energi och teknik  
June Avfall  
Aneby Bostäder 

Eksjöbostäder 
Habo Bostäder 
Jönköping University 
Mullsjö Bostäder 
NKBO 
Tranåsbostäder 
VSBo 
Vätterhem 
Region Jönköpings län 
Jönköping läns museum  
Lantbrukarnas Riksförbund 
Jönköpings län 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Länsstyrelsen i Hallands län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 
Miljösamverkan Jönköpings län  
Naturskyddsföreningen Jönköpings 
län 
Naturvårdsverket 
Trafikverket Region Syd 
Företagarna  
Återvinningsindustrierna  
Svensk Plastindustriförening
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