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Miljöpolicy för integrering av klimat och miljö i 

Regeringskansliets beredningsprocesser 

 

Regeringen gav den 11 maj 2017 Regeringskansliet i uppdrag att ta fram en 

ny miljöpolicy (M2017/01215/Mm).  

 

Chefen för Regeringskansliet beslutar att följande ska gälla för 

Regeringskansliets arbete med att integrera klimat och miljö i sina 

beredningsprocesser. 

1.   Klimat och miljö ska integreras i Regeringskansliets 

beredningsprocesser  

Utgångspunkten för klimat- och miljöpolitiken är de miljökvalitetsmål och 

det generationsmål, hädanefter kallade miljömålen som riksdagen har antagit 

(prop. 1997/98:145, bet. 1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183). Sverige ska 

vara ett föregångsland och en pådrivande kraft i strävan att skapa en hållbar 

utveckling där miljömålen nås. Regeringskansliets miljöpolicy ska bidra till 

detta.  

Regeringskansliet ansvarar för att hänsyn tas till klimat- och miljöpåverkan i 

regeringens beslutsunderlag när så är relevant. Klimat- och 

miljöintegreringen ska kännetecknas av delaktighet och öppenhet. 

Regeringskansliets medarbetare ska känna till policyn för klimat- och 

miljöintegrering och verktygen för att genomföra den. Regeringskansliets 

arbete med att integrera klimat och miljö ska kontinuerligt följas upp och 

utvecklas. 
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2.   Syfte och omfattning 

Regeringskansliets miljöpolicy syftar till att säkerställa att hänsyn tas till 

klimat- och miljöpåverkan på ett konsekvent sätt i regeringens beslut där så 

är relevant. Detta förutsätter att relevanta beslutsunderlag innehåller en 

bedömning av beslutets klimat- och miljöpåverkan. Klimat- och 

miljöintegrering i Regeringskansliets beredningsprocesser är ett viktigt 

verktyg för att klara miljömålen.  

Miljömålen är styrande för Sveriges agerande inom EU och i internationella 

sammanhang där så är relevant (skr 2013/14:145). Hänsyn till miljömålen 

ska därför tas även vid utformningen av ståndpunkter och instruktioner 

inför möten inom ramen för EU-arbetet och internationellt där så är 

relevant.  

3.   Klimat och miljö i styrningsarbetet 

Klimat och miljö ska på ett tydligt sätt där så är relevant integreras i 

Regeringskansliets arbete med regeringens styrning av myndigheter och 

verksamheter. Detta omfattar bl.a. myndighetsinstruktioner, regleringsbrev, 

särskilda uppdrag och återkoppling av myndighetens resultat, t.ex. vid den 

årliga myndighetsdialogen. Syftet är att myndigheterna i sitt ordinarie 

uppdrag ska bidra till att miljömålen kan nås (se även förordningen 

[2009:907] om miljöledning i statliga myndigheter). Även i styrningen av de 

statligt ägda bolagen ska klimat och miljö integreras i beredningen i 

Regeringskansliet. 

4.   Analys och bedömning av klimat- och miljöpåverkan 

För att regeringen ska kunna fatta informerade beslut ska förslag och 

beslutsunderlag som ligger till grund för regeringens beslut där så är relevant 

innehålla en analys och bedömning av förslagets påverkan för klimat och 

miljö.  

 

För att avgöra när en sådan analys och bedömning är relevant ska ansvarig 

handläggare i ett tidigt skede göra en övergripande miljörelevansbedömning. 

Miljö- och energidepartementet bistår departementen i deras arbete. 

Detta gäller beslut eller underlag som omfattas av kravet på gemensam 

beredning enligt promemorian Samrådsformer i Regeringskansliet (SB PM 

2012:1 (rev 2017) avsnitt 2.2).  
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Som stöd för bedömningen finns ett webbaserat analysstöd på Klaranätet, 

Miljörelevansbedömning för beslutsunderlag. Analysstödet hjälper 

handläggaren att bedöma om olika typer av aktiviteter har klimat- och/eller 

miljöpåverkan. 

4.1   Kommittédirektiv och regeringsuppdrag 

Förslag till kommittédirektiv och regeringsuppdrag som har klimat- och 

miljöpåverkan ska innehålla krav på analys och bedömning av påverkan för 

klimat och miljö. För att avgöra när en sådan analys och bedömning är 

relevant ska ansvarig handläggare i ett tidigt skede göra en övergripande 

miljörelevansbedömning. Som stöd i analysarbetet finns ett webbaserat 

analysstöd på Klaranätet. Miljö- och energidepartementet bistår 

departementen i deras arbete. 

Förslag på standardiserad skrivning: 

Myndigheten/utredaren ska analysera och bedöma hur och i vilken 

omfattning förslagen påverkar förutsättningarna att klara de nationella 

miljökvalitetsmålen och Generationsmålet, samt belysa de viktigaste 

faktorerna som påverkar klimat och miljö.  

4.2   Övriga beslut och underlag som tas fram i Regeringskansliet 

Beslutsunderlag som tas fram inom Regeringskansliet ska där så är relevant 

innehålla en analys med en fördjupad bedömning av klimat- och/eller miljö-

påverkan i förhållande till miljömålen. Underlaget ska belysa de viktigaste 

faktorerna som påverkar klimat och miljö. Miljö- och energidepartementet 

bistår departementen i deras arbete. Som stöd i analysarbetet finns ett 

webbaserat analysstöd på Klaranätet 

5.   Departementens utvecklingsarbete 

Med utgångspunkt i Regeringskansliets miljöpolicy ska varje departement ha 

en arbetsplan för hur departementets arbete med att integrera klimat och 

miljö i beredningsprocessen ska bedrivas. Planen ska beslutas årligen av 

respektive departement. Framtagandet av arbetsplanen ska göras inom 

ramen för departementens årliga verksamhetsplanering och utgöra en del av 

verksamhetsplanen. Respektive departement ansvarar för att utforma sitt 

arbete med att integrera klimat och miljö utifrån de behov departementet 

identifierar. I det löpande arbetet utgör den enhet på Miljö- och 
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energidepartementet med ansvar för klimat- och miljöintegrering ett stöd 

och bistår departementen i deras arbete. 

Av arbetsplanen ska det framgå hur arbetet med att integrera klimat och 

miljö ska bedrivas och vilken stödorganisation som finns för arbetet vid 

departementet. Arbetsplanerna ska behandlas i statssekreterarkretsen och 

sammanfattas av statssekreteraren för Miljö- och energidepartementet. 

Chefen för Miljö- och energidepartmentet ansvarar för att årligen redovisa 

resultat och arbetssätt för chefen för Regeringskansliet. 

6.   Interdepartemental arbetsgrupp för hur klimat och miljö ska 

integreras för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen 

Det ska finnas en interdepartemental arbetsgrupp för hur klimat och miljö 

ska integreras för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen (IDA-

grupp). Miljö- och energidepartementet sammankallar gruppen och berörda 

departement ska ingå i den.  

IDA-gruppen har till uppgift att identifiera och vid behov samordna arbetet 

med att integrera klimat och miljö i olika politikområden. IDA-gruppen ska 

diskutera hanteringen av aktuella frågor och förslag som överlämnas till 

regeringen som syftar till att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. I 

detta ingår bl.a. att identifiera relevanta processer där åtgärdsförslag som 

inkommit till regeringen kan hanteras. IDA-gruppen ska även fungera som 

ett forum och informationskanal till och från departementen genom 

representanter för respektive departement. I detta ansvar ingår att informera 

IDA-gruppen om pågående arbete vid departementet liksom att informera 

om arbetet med att integrera klimat och miljö vid det egna departementet. 

7.   Ansvar för och organisation av arbetet med miljöpolicyn 

Miljöpolicyn ska fastställas av chefen för Regeringskansliet. Chefen för 

Miljö- och energidepartementet ansvarar för det löpande genomförandet och 

uppföljningen av arbetet liksom koordinering av informations- och 

utbildningsinsatser. Miljö- och energidepartementet ska också erbjuda stöd 

och kompetens för klimat- och miljöintegrering i ett tidigt skede i arbetet 

med beslut eller underlag som omfattas av kravet på gemensam beredning 

enligt promemorian Samrådsformer i Regeringskansliet (SB PM 2012:1 (rev 

2017) avsnitt 2.2). Departementscheferna ansvarar för att arbetet med att 

integrera klimat och miljö inom respektive departement bedrivs enligt detta 
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beslut. Varje enhetschef ansvarar för att enhetens medarbetare informeras 

om miljöpolicyn.  

8.   Kommunikation och utbildning 

Förvaltningsavdelningen ansvarar för att berörda tjänstemän i 

Regeringskansliet erbjuds utbildning om hur integreringen av klimat och 

miljö i Regeringskansliets beredningsprocesser fungerar och varför det är ett 

viktigt verktyg. Miljö- och energidepartementet ska bistå 

Förvaltningsavdelningen i arbetet. I detta ingår att anordna utbildningar och 

seminarier för att öka medarbetarnas kunskaper om varför och hur klimat 

och miljö ska integreras i relevanta politikområden, samt att säkerställa att 

dessa aspekter integreras i befintliga relevanta utbildningar inom 

Regeringskansliet.  

Miljö- och energidepartementet ansvarar för att information om arbetet med 

att integrera klimat och miljö finns tillgänglig samt hålls uppdaterad på 

Klaranätet. 

9.   Uppföljning 

Miljö- och energidepartementet ansvarar för att löpande följa upp arbetet 

med denna miljöpolicy. 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag till 

 

samtliga departement 

Regeringskansliets förvaltningsavdelning 


