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Yttrande över förslag till miljöplan för Täby kommun
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har remitterat förslag till miljöplan för Täby kommun till bl.a. socialnämnden för yttrande. Miljöplanen har tagits fram i samarbete med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Stadsbyggnadsnämnden ser gärna att nämnder och styrelser lämnar synpunkter på hur
förslagets miljömål kan fungera som vägledning för att ta fram mål och åtgärder inom respektive ansvarsområde.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att avlämna följande yttrande över förslag till
miljöplan till stadsbyggnadsnämnden
1. Socialnämnden bedömer att de miljömål som anges i miljöplanen är väl
ägnade att ge den vägledning i det systematiska miljöarbetet som avses.
Nämnden anser vidare att planen kan utgöra utgångspunkt för nämndens
egna analyser av verksamheternas miljöpåverkan samt för åtgärdsförslag.
2. Socialnämnden tillstyrker förslaget till miljöplan.
Miljöplanens innehåll
Förslaget till miljöplan omfattar en beskrivning av Täbys roll för en hållbar
tillväxt, miljön i Täby idag med avseende på vatten, luft och klimatpåverkan, natur, infrastruktur och teknisk försörjning samt övriga miljö- och
hälsorisker. Förslaget innehåller slutligen även inriktnings- och effektmål,
de åtgärder inom området som är mest prioriterade samt en plan för genomförande och uppföljning.
Syftet med miljöplanen är att vägleda nämnderna och deras verksamheter
till ett systematiskt arbete för att säkra en fortsatt god miljö och hälsa för
medborgarna och en resurseffektiv förvaltning. Kommunens nämnder ska
med utgångspunkt från planen genomföra egna analyser och klargöra sin
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miljöpåverkan samt vid behov fastställa egna effektmål och vidta åtgärder
som syftar till att uppnå inriktnings- och effektmålen i miljöplanen.
De föreslagna inriktningsmålen är





Begränsad klimatpåverkan
God vattenmiljö
Halva Täby grönt
God bebyggd miljö

Kommunledningskontorets kommentar
Socialnämndens uppdrag är bl.a. att främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden för kommunens invånare. I detta ingår att även beakta effekterna av mänsklig påverkan på närmiljön. De inriktnings- och effektmål
som anges i miljöplanen bedöms vara väl ägnade att ge den vägledning för
nämndens systematiska miljöarbete som avses. Planen som sådan kan utgöra utgångspunkt för nämndens eget analysarbete av den miljöpåverkan som
nämnden verksamheter svarar för samt för de åtgärder som bör vidtas med
anledning av detta.
Kommunledningskontoret anser att förslaget till miljöplan bör tillstyrkas av
socialnämnden.
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