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Miljö- och energidepartementet

Naturvårdsverket

106 48 STOCKHOLM

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen
och dess handlingsplan
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10
september 2015 genom SWD(2015)177.
Uppdraget ska genomföras i enlighet med vad som anges under rubriken
Närmare om uppdraget.
Bakgrund

EU:s strategi för Östersjöregionen framhåller vikten av ett integrerat
arbetssätt på alla nivåer i och mellan Östersjöländerna för att nå målen
med strategin.
I regeringens skrivelse N y inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen (skr. 2013/14:29) redogör regeringen för sin syn på strategin
och dess genorriförande.
För att genomföra strategin bör myndigheter ha ett stort ansvar på
nationell nivå. Det nationella genomförandet bör ta sin utgångspunkt i
ett gränsöverskridande och makroregionalt perspektiv. På samma sätt
bör tvärsektoriell samverkan mellan myndigheter, liksom myndigheternas engagemang på internationell, regional och lokal nivå förstärkas.
Närmare om uppdraget
Redovisning av arbete med delmål

Naturvårdsverket ska redogöra för vilka delmål i strategin som närmast
berör myndighetens verksamhetsområde och hur myndigheten verkar
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genom strategin för att nå dessa mål. Naturvårdsverket ska även beakta
näraliggande områden som faller under andra myndigheters huvudsakliga
verksamhetsområden. Naturvårdsverket ska specificera de delmål där
myndigheten bedömer att ett samarbete behöver inledas med andra
myndigheter och redogöra för hur en sådan samverkan ska ske.
Genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen är viktigt för att
nå flera av dé nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet (prop.
2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377). Redovisningen
ska, med utgångspunkt från regeringens prioriteringar av målet att rädda
havsmiljön samt berörda nationella miljökvalitetsmål och generationsmålet omfatta bedömd och faktisk nytta och resultat för den egna
myndigheten, annan offentlig förvaltning samt näringsliv. Resultaten kan
med fördel förtydligas med exempel från olika aktiviteter och projekt.
Uppdraget ska i denna del redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och
energidepartementet) senast den 31 mars 2016.
Policysamordnare

Naturvårdsverket ska utse en policysamordnare för policyområdet farliga
ämnen. Policysamordnaren ska genomföra sitt uppdrag i enlighet med
riktlinjerna i kommissionens handlingsplan. Med stöd av Regeringskansliet företräder policysamordnaren Sverige i detta samordningsarbete.
Arbete med att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen

Naturvårdsverket ska löpande och inom ramen för sitt ansvarsområde
göra följande:
-

-

-

-

Bistå Miljö- och energidepartementet med underlag, information
och förslag när det gäller att ta fram svenska positioner.
Bidra till att utveckla effektiva former för internationell och
tvärsektoriell samverkan i Östersjöregionen mellan relevanta
myndigheter, regionala och lokala aktörer och näringsliv för ett
framgångsrikt genomförande av EU:s strategi för
Östersjöregionen.
Samarbeta med relevanta myndigheter och organisationser i
Östersjöregionen samt med EU-kommissionen i genomförandet
av sitt uppdrag.
Verka för insatser eller samarbetsprojekt inom sina respektive
verksamhetsområden för att bidra till strategins mål.
Redogöra för vilka finansieringskällor som kan vara aktuella för
sitt engagemang inom ramen för strategin. Såväl EU:s
stödprogram som andra nationella eller externa finansieringskällor ska beaktas.
I förekommande fall redogöra för möjligheten att föra samman
olika finansieringskällor tillsammans med annan myndighet för
att finansiera projekt eller initiativ för att nå strategins mål.

Jämställdhet mellan kvinnor och män ska beaktas och främjas i alla led av
Östersjöstrategins genomförande.
Myndigheten ska årligen senast den 31 januari 2017, 2018, 2019 och 2020
lämna en redovisning till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget
från föregående kalenderår. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten har genomfört sitt uppdrag, vilka delmål i strategin som myndigheten förhåller sig till, vilka samarbeten myndigheten har ingått, projekt
som myndigheten deltar i och hur arbetet kan utvecklas.
I det fall ett projekt eller verksamhet som myndigheten ansvarat för har
avslutats, ska en slutredovisning av uppdraget ske i denna del.
På regeringens vägnar

Åsa Romson

Kopia till
Statsrådsberedningen/EU, SAM

