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Åtagande av åtgärder i Åtgärdsprogram för 
Södermanlands miljö 2022-2026 (ÅFM) 
 
Länsstyrelsen i Södermanlands län har i dialog med aktörer i länet tagit fram regionala 

åtgärder för miljömålen för perioden 2022-2026, Åtgärdsprogram för Södermanlands 

miljö 2022-2026 (ÅFM). Vi vill tacka alla som varit med i arbetet. Nu kommer nästa fas 

i processen, beslut om deltagande i genomförandet av åtgärdsprogrammet och specifikt 

vilka av åtgärderna.  

 

Offentliga aktörer, föreningar och företag verksamma i länet är under förankringsrundan 

välkomna att ansluta till de åtgärder som prioriterats fram i ÅFM.  

 

Bakgrund 
Alla har ett ansvar för att bidra till att vi når våra gemensamma miljömål. På regional 

nivå har Länsstyrelserna ett formellt regeringsuppdrag via förordningen (SFS 2017:868) 

med länsstyrelseinstruktion ”att verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 

miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås”. I uppdraget ingår att utveckla ett 

regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Länsstyrelsen är därmed huvudansvarig 

för att samordna arbetsprocessen, sammanställa det slutgiltiga åtgärdsprogrammet 

(ÅFM), samt ansvara för sammanställning av den årliga uppföljningen. Arbetet sker i 

samverkan med länets miljö- och klimatråd och andra intressenter som varit med i 

processen med att ta fram åtgärdsförslagen. Det har varit viktigt för att lyfta och arbeta 

fram åtgärder som det finns behov av att genomföra i samverkan i länet. 

 

Syfte 
Det övergripande syftet med ÅFM är att förbättra miljötillståndet i Södermanland och 

skapa förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålen. ÅFM stimulerar en ökad samverkan 

och ska leda till insatser i det regionala miljöarbetet. ÅFM riktar sig i länets offentliga 

aktörer, föreningar och företag och är tänkt att användas som ett underlag/handlingsplan 

för de prioriterade insatser som länets aktörer behöver samverka kring för att genomföra. 

 

Svar under förankringsrundan 
När ÅFM under våren 2022 är på förankringsrunda i länet, behöver respektive 

organisation ta beslut (enligt interna beslutsprocesser) om att stå bakom arbetet med 

åtgärdsprogrammet i sin helhet samt om vilka specifika åtgärder som organisationen 

ämnar delta i, det vill säga genomföra under programperioden. 

 
Beslutet kring deltagande i ÅFM sänds till länsstyrelsen tillsammans med en 

sammanställning. Sammanställningen inkluderar vilka specifika åtgärder 

organisationen planerar att delta i, det ska där också framgå vilken form av deltagande, 

vilken chef i organisationen som har ansvaret för att genomföra respektive åtgärd samt 

en kontaktperson till varje åtgärd, se bilaga 2. Sammanställningen sänds till 
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länsstyrelsen, vilket blir underlag för överenskommelse om genomförande av åtgärder i 

åtgärdsprogrammet. 

 

Ett beslut om deltagande i Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022-2026 och 

sammanställning enligt bilaga 2 lämnas till Länsstyrelsen i Södermanland senast 

den 22 juni 2021 

 

Detta skickas digitalt till sodermanland@lansstyrelsen.se med angivande av dnr 501- 

4285-2020 och kontaktperson Hanna Grimstedt.  

 

Sändlista 
Förankringen av åtgärdsprogrammet (ÅFM) sänds till Södermanlands miljö- och 

klimatråd och till övriga organisationer som deltagit arbetsgrupperna samt till aktörer 

som pekats ut som gynnsamma att ha med i åtgärdsarbetet, se bifogad sändlista. Även 

andra aktörer verksamma i länet som vill ansluta till åtgärder i programmet är välkomna 

att göra det under förankringsrudan. 

 

Åtgärdsprogram med bilagor kan laddas ner från Länsstyrelsen i Södermanlands läns 

webbplats under rubriken Miljö och vatten/Miljömål/Åtgärdsprogram inom miljömål. 

 

Mer information 
 
För mer information om åtgärdsprogrammet och förankringsrudan kontakta 

Hanna Grimstedt, tel. 010-223 43 83, e-post hanna.grimstedt@lansstyrelsen.se 

 

Mer information finns även via länkarna nedan 

 

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö på länsstyrelsen webbplats, Miljömål- 

Åtgärdsprogram inom miljömål 

 

Miljömålsuppföljningen i Södermanland på länsstyrelsen webbplats, Miljömål- Når vi 

miljömålen?- Årlig uppföljning. 

 

 

Vi ser fram emot er återkoppling och tackar för ert engagemang! 

 

Länsstyrelsen i Södermanland,  

Anne-Li Fiskesjö   Hanna Grimstedt 

Chef för avdelningen för natur och miljö  Miljömålssamordnare 

 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

 

  

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inom-miljomal.html
mailto:hanna.grimstedt@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/miljo-och-vatten/miljomal.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/miljo-och-vatten/miljomal/nar-vi-miljomalen/arlig-uppfoljning.html
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilagor 
 
1. Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022-2026 (förankringsversion) 

2. Mall för sammanställning av deltagande i ÅFM  

3. Sändlista 

 

 


