Folkhälsomyndighetens åtgärdslista för miljömålen 2017
Folkhälsomyndigheten har enligt regeringsbeslut M2015/214/Mm i uppdrag att bistå
Miljömålsrådet i dess arbete. Detta innefattar bland annat att årligen ta fram en lista över
åtgärder som myndigheten avser att genomföra och som bidrar till att öka takten i arbetet med
att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Detta är Folkhälsomyndighetens åtgärdslista
för 2017. Åtgärderna är indelade i sådana som har direkt påverkan och sådana som har indirekt
påverkan på förutsättningarna för att nå miljömålen.
Direkt påverkan
 Öka förutsättningarna för resfria möten genom att säkerställa stöd för att nyttja mötesteknik.
 Utreda möjligheter att genomföra ytterligare insatser för att stimulera tågresande och
därmed minska flyg- och bilresorna.
 Se över rutiner och säkerställa att relevanta miljökrav ställs vid upphandlingar och inköp där
så är möjligt.
 Ytterligare digitalisering av produktionsprocesser och kunskapsspridning.
 Miljöpåverkan från myndighetens kemikaliehantering minskas och förebyggs genom att
införa rutiner för riskbedömning för kemikalier och miljöpåverkan.
Indirekt påverkan
 Genomföra en seminarieserie om fukt och mikroorganismer i syfte att stärka tillsynen och
förbättra inomhusmiljön.
 Ta fram ny vägledning om buller inomhus i syfte att förbättra tillsynen enligt miljöbalken.
 Ta fram underlag om kunskapsläget gällande kemikalier i inomhusmiljö och potentiella
hälsoproblem i syfte att se över möjligheten att ge vägledning till kommuner inom området.
 Ta fram underlag om kunskapsläget när det gäller betydelsen av dagsljus för en god hälsa.
 Samverka med andra myndigheter i projekt inom ramen för Miljömålsrådets arbete.
 Ansvara för en samverkansåtgärd inom ramen för Miljömålsrådets arbete kring Hälsa som
drivkraft i miljömålsarbetet och för hållbar utveckling.
 Utveckla ett systematiskt arbetssätt i frågor som rör klimatförändringens påverkan på
hälsan.
 Utveckla de övervakningssystem som myndigheten ansvarar för, eller använder sig av i sina
analyser, så att de kan indikera klimatets påverkan på människors hälsa.
 Slutföra en kartläggande litteraturöversikt om friluftslivets betydelse för folkhälsan samt om
metoder och insatser som främjar vistelser i friluftsmiljöer.
 Se över den uppföljning av miljöhälsa som myndigheten genomför för att identifiera
förbättringsmöjligheter.
 Publicera Miljöhälsorapport 2017.
 Genomföra studie som ska jämföra den ekologiska effekten av två antibiotika.
 Fortsätta arbete för att åstadkomma harmoniserad övervakning av resistenta bakterier och
därigenom underlätta integrerade analyser av resistensdata från människor, djur, livsmedel
och miljö.
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