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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET
Jenni Brink Bylund

Yttrande över Remissförslag Miljö- och klimatprogram, 
2021-2030, Danderyds kommun

Sammanfattning
Täby kommun har mottagit remissförslag för Miljö och klimatprogram. 
Bedömningen är att förslaget är ett lättöverskådligt och tillgängligt 
dokument. Texterna är korta, beskrivande och lätta att ta till sig. 
Dokumentet har en bra disposition, med ett tydligt syfte och övergripande 
ansvar för måluppfyllelsen. Målen täcker in flera av de globala och 
nationella miljömålen vilket visas tydligt i dokumentet på flera ställen. Det 
skapar en god läsbarhet och igenkänning hos läsaren. Det uppskattas att 
förslaget ger invånare och verksamma i kommunen goda råd i arbetet med 
måluppfyllelsen. 

Otydligheter i dokumentet finns avseende kopplingen till andra mål då det 
förklaras olika i dokumentet. De nationella miljömålen benämns olika. I 
förslagen till uppdrag används ibland bör och ibland ska, kanske kan det 
förtydligas varför. Otydlighet finns även om uppdragen som är mätbara 
kommer att följas upp, eller om det bara är de ”Gröna indikatorerna” som 
ska följas upp. En koppling mellan mål och styrande dokument i 
kommunen kan underlätta i det fortsatta arbetet. Även målansvarig 
nämnd/er bör nämnas i dokumentet för respektive måluppfyllelse. En 
framgångsfaktor för Miljö- och klimatprogrammets genomförande är att få 
in mål och uppdrag i ett kommunövergripande styr- och ledningssystem 
tillsammans med övriga mål och uppdrag för kommunen. En begreppslista 
kan hjälpa läsaren för ökad förståelse.

Ärendet 
Täby kommun har från Danderyds kommun fått ”Remissförslag Miljö- 
och klimatprogram, Danderyds kommun 2021-2030” på remiss. Miljö- 
och klimatprogrammet ansvarar för det ekologiska och miljömässiga 
perspektivet av hållbarhet. De fångar upp 15 av de 16 nationella 
miljökvalitetsmål och 11 av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Totalt har sex fokusområden lagts fram i förslaget: Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Friskt vatten, Biologisk mångfald, God bebyggd 
miljö, och Giftfri miljö. De sätter generationsmålet i fokus för en hållbar 
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utveckling i Danderyd, där nästa generation ska ha samma förutsättningar 
till ett gott liv som dagens. Genom att värna om miljön och klimatet och 
arbeta för att 1,5 gradersmålet uppnås, innehas flera sociala och 
ekonomiska hållbarhetsmål. 

”Danderyd kommuns miljö- och klimatprogram ska vara styrande för 
alla verksamheter som finansieras av kommunen och underlätta 
miljöarbetet för dem som bor och verkar i kommunen. Miljö- och 
klimatprogrammet är det övergripande styrdokumentet för 
hållbarhetsarbetet på den lokala nivån i Danderyds kommun, där det 
viktigaste från övriga styrdokument finns samlat”.

Kommunerna har en viktig roll inom miljö och klimatarbetet, inte minst i 
omställningen till ett klimatneutralt samhälle 2045. I sin roll som 
samhällsaktör och markägare har kommunen rådighet i ett flertal frågor 
som kan påverka både på lokal och global nivå, bl a i rollen som inköpare, 
planerare, mark- och fastighetsägare, förvaltare, utbildare och informatör. 

I remissförslaget beskrivs kommunens ansvar för genomförandet av mål 
och uppdrag. Nämnder och kommunala bolag ska i sin verksamhetsplan 
formulera mål, åtgärder och aktiviteter samt indikatorer som syftar till att 
uppfylla miljöprogrammets mål och uppdrag och själva avgöra och besluta 
om de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Kommunstyrelsen ansvarar för 
den årliga uppföljningen och nämnderna ska förse kommunstyrelsen med 
underlag. Miljö- och klimatprogrammet föreslå följas upp med hjälp av 17 
”gröna” indikatorer som ska representera målen inom de 6 
fokusområdena. När ett kvalitetsledningssystem är på plats ska målen 
integreras i detta.

Täby kommuns synpunkter

I nedan tabell återfinns Täby kommuns synpunkter med hänvisning till 
sidnummer och text, tabell eller bild. I sammanfattningen ges en generell 
uppfattning av dokumentet i sin helhet.
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Sida Text/Tabell/Bild Synpunkter
2 Text Rubrik Kommunens övergripande mål: Stycke 1 

Förtydliga vilka mål som ligger till grund för vad. 
Viss otydlighet i beskrivningen.

2 Text Rubrik Kommunens övergripande mål: Stycke 2 
Definiera vilka de 6 prioriterade regionala målen är 
som det hänvisas till i dokumentet. 

2 Bild De 16 Nationella miljömålen; Fel bild till mål 13 och 
14.

4 Tabell Rubriknamn kolumn 2, Nationella hållbarhetsmål, 
ska vara Nationella miljömål (miljökvalitetsmål).

4 Tabell Tabellen gör det enkelt att förstå hur kommunens 
fokusområden kopplar till de svenska nationella 
miljömålen samt de globala hållbarhetsmålen.

4 Tabell Kolumn 3 rad 4, saknar mål 15 Ekosystem och 
biologisk mångfald.

4 Text Följande text bör lyftas tidigare i dokument för 
ökad förståelse;
” Miljö- och klimatprogrammets fokus ligger i den 
ekologiska aspekten av
hållbarhetsbegreppets tre delar, men resultatet av 
insatserna genererar även positiva effekter inom 
både de sociala och ekonomiska 
hållbarhetsområdena.”

4 Text Stycke 2: De nationella miljömålen räknas endast 
till 14 stycken i tabellen på sid 4. Är det 15:e målet 
generationsmålet? Det bör I sådant fall förtydligas.

5 Text Rubrik: Ansvar och genomförande; Det framgår 
inte tydligt vilka nämnder som har vilka målansvar.

10 Tabell Uppdrag: 5.4.1, samt 5.5.3 används bör, medan i 
övriga uppdrag används benämningen ska. 
Tydliggör om det finns skillnader avseende 
användandet av bör eller ska, beroende på om 
marken är kommunalägd eller privatägd.

11 Text Giftfri miljö: I sista meningen, sista stycket, saknas 
det sista ordet.

12 Text Gröna indikatorer: Det är bra att redovisa vilka 
indikatorer som används för att följa upp hur det 
går, men otydligt hur de kopplar till målen och 
uppdragen under respektive fokusområde och 
uppfyllelsen av dem?
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Övrigt
En koppling mellan mål, ansvarig nämnd/bolag och andra styrande 
dokument i kommunen skulle underlätta i det fortsatta arbetet och verka 
stödjande i planering och förvaltning. En framgångsfaktor för 
miljöprogrammets genomförande bör vara att få in mål och uppdrag i ett 
kommunövergripande styr- och ledningssystem tillsammans med övriga 
mål och uppdrag för kommunen. En begreppslista kan hjälpa läsaren för 
ökad förståelse.
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