Folkhälsomyndighetens åtgärdslista för miljömålen 2018
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 2018. 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
 Ytterligare digitalisering av produktionsprocesser och kunskapsspridning
Indirekt påverkan
 Samverka med andra myndigheter i projekt inom ramen för Miljömålsrådets arbete
 Fortsätta att vara en aktiv part inom den nationella bullersamordningen
 Driva en samverkansåtgärd inom ramen för Miljömålsrådets arbete kring Hälsa som
drivkraft i miljömålsarbetet och för hållbar utveckling
 Se över den uppföljning av miljöhälsa som myndigheten genomför för att identifiera
förbättringsmöjligheter
 Utveckla arbetet med att integrera jämlikhet i miljörelaterad hälsa
 Delta i arbetsgrupper inom WHOs miljöhälsoprocess
 Ta fram en nationell portfölj inom WHOs miljöhälsoprocess
 Se över det allmänna rådet om radon inomhus samt övrig vägledning om radon
 Kvalitetsförbättra värmevarningssystem och uppföljning av beredskap för
klimatförändringar
 Öka kunskapen om hur man förebygger hälsoskadliga temperaturer i befintlig bebyggelse,
med hänsyn till klimatförändringar
 Ta fram kunskapsunderlag om hälsoeffekter av ett förändrat klimat i Sverige
 Utveckla de övervakningssystem som myndigheten ansvarar för, eller använder sig av i sina
analyser, så att de kan indikera klimatets påverkan på människors hälsa
 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
 Utgöra stöd till WHO i arbetet med den globala handlingsplanen om antimikrobiell resistens
 Tillgängliggöra miljöhälsodata genom FolkhälsoStudio, myndighetens webbaserade verktyg
för att göra folkhälsstatistik mer lättillgänglig och interaktiv

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

