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Tjänsteutlåtande Remissvar förslag till Miljö- och
klimatprogram för Danderyds kommun 2021–2030
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-08 §60 att ge kommunledningskontoret
i uppdrag att arbeta fram ett förslag till reviderat miljö- och klimatprogram.
Kommunledningskontoret har i samarbete med berörda kontor arbetat fram
ett förslag. Förslaget har skickats ut på remiss under perioden 2020-05-18 –
2020-09-18 till fastighetsnämnden för att få in synpunkter och
förbättringsförslag inför framtagande av ett färdigt förslag.
Förslag till miljö- och klimatprogram utgår från de globala hållbarhetsmålen
samt det globala klimatmålet att sträva efter max 1,5 graders
temperaturökning jämfört med förindustriell tid. De nationella och regionala
miljö- och klimatmålen ligger som grund tillsammans med
hållbarhetsaspekterna i kommunens vision och strategier.
De större förändringar som föreslås är sammanslagning av miljöprogram och
klimat- och energistrategi till ett miljö- och klimatprogram och att
programmet kompletteras med ett sjätte fokusområde, begränsad
klimatpåverkan samt att styrdokumentet sträcker sig till år 2030. Kopplat till
miljö- och klimatprogrammet finns ett verksamhetsstöd med förslag till
åtgärder och aktiviteter som riktar sig förvaltningarna för att uppnå målen i
miljö- och klimatprogrammet. Respektive nämnd avgör vilka åtgärder som
ska beslutas inom ramen för respektive budget.
Tekniska kontoret anser att förslag till Miljö- och klimatprogram är ett
gediget styrdokument och ett bra stöd i tekniska kontorets arbete att främja
miljön och begränsa utsläppen av växthusgaser och har inget att erinra om
förslaget.

Tekniska kontorets utrednings förslag till beslut
Fastighetsnämnden beslutar att överlämna tekniska kontorets synpunkter i
enlighet med tjänsteutlåtande FN 2020/0177 som svar på remissen.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-08 §60 att ge kommunledningskontoret
i uppdrag att arbeta fram ett förslag till reviderat miljö- och klimatprogram.
Kommunledningskontoret har i samarbete med berörda kontor arbetat fram
ett förslag. Förslaget har skickats ut på remiss under perioden 2020-05-18 –
2020-09-18 till bland annat fastighetsnämnden för att få in synpunkter och
förbättringsförslag inför framtagande av ett färdigt förslag. I framtagandet av
förslag till miljö- och klimatprogram har flertalet tjänstepersoner på tekniska
kontoret deltagit. Synpunkter och underlag från workshop och webbenkät där
förtroendevalda och ledande tjänstepersoner har deltagit har inkluderats i
förslaget. Uppdraget från kommunstyrelsen innebar en försiktig revidering av
nuvarande miljöprogram och klimat- och energistrategi. De förändringar som
är genomförda är främst i form av aktualisering, vilken kan vara av arten
bakgrundsuppdatering på grund av att data har förbättrats. Det kan också vara
förändringar gjorda på grund av att övergripande beslut fattats på global,
nationell eller regional nivå vilka påverkar programmets mål.
Förslaget fanns tillgängligt under remissperioden i Information Danderyd för
att få synpunkter från allmänheten.
Tekniska kontorets utredning
Förslag till miljö- och klimatprogram utgår från de globala hållbarhetsmålen
samt det globala klimatmålet att sträva efter max 1,5 graders
temperaturökning jämfört med förindustriell tid. De nationella och regionala
miljö och klimatmålen ligger som grund tillsammans med
hållbarhetsaspekterna i kommunens vision och strategier.
Syftet med miljö- och klimatprogrammet för Danderyds kommun är att styra
mot en god och hälsosam miljö och en långsiktigt hållbar utveckling.
Programmet visar vad vi ska göra på lokal nivå för att nå de nationella miljöoch klimatmålen. Danderyds 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 i
kommunen där det viktigaste från övriga styrdokument finns samlat.
Kommunen har en viktig roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle
eftersom den har möjlighet att påverka på den lokala nivån. För tekniska
kontoret innebär det bland annat i rollen som planerare, inköpare, förvaltare,
fastighetsägare, väghållare och informatör. Det är viktigt att kommunen tar
ansvar när det gäller miljö- och klimatfrågorna, föregår med gott exempel och
är en förebild. En viktig uppgift för kommunen är att skapa förutsättningar för
ett hållbart samhälle och underlätta och inspirera dem som lever, bor och
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verkar i Danderyd att anta ett miljövänligt förhållningssätt. Danderyd ska
verka för ett hållbart samhälle genom att aktivt lyfta in hållbarhetsfrågor i
samarbete med övriga aktörer. Det kan exempelvis vara i nätverk kring trafikavfalls-, energi-, luft- och vattenfrågor.
Barnperspektivet genomsyrar miljöarbetets grundläggande syfte – att lösa de
stora miljöproblemen till nästa generation.
Miljö- och klimatprogrammet belyser kopplingen till de globala
hållbarhetsmålen. Tekniska kontoret föreslår att detta förstärks ytterligare i
kommunens framtida hållbarhetsarbete och att det utöver miljö- och
klimataspekter även täcker in övriga målområden.
De förändringar som är genomförda är främst i form av aktualisering, vilken
kan vara av arten bakgrundsuppdatering på grund av att data har förbättrats.
Det kan också vara förändringar gjorda på grund av att övergripande beslut
fattats på global, nationell eller regional nivå vilka påverkar programmets
mål. Exempelvis, Uppdraget ”Kommunens utsläpp av växthusgaser minskar
med 20 procent till år 2020 per invånare jämfört med 2009” uppdateras med
nytt målår och ny nivå vilket är detsamma som Sveriges klimatmål för den
icke-handlande sektorn. Förslag till ny formulering är, ”Kommunens utsläpp
av växthusgaser minskar med 63 procent till år 2030 per invånare med 1990
som basår”.
Punkt 5.5.4 i verksamhetsstöd till miljö- och klimatprogram bör förtydligas
för att inte missuppfattas att miljöcertifiering gäller vid samtliga
nybyggnationer i kommunen till följande formulering, ”När kommunen
bygger nytt ska byggnaden miljöklassas enligt vedertaget
miljöklassningssystem.”
Ekonomiska konsekvenser
Kopplat till miljö- och klimatprogrammet finns ett verksamhetsstöd med
förslag till åtgärder och aktiviteter som riktar sig förvaltningarna för att
uppnå målen i miljö- och klimatprogrammet. Respektive nämnd avgör vilka
åtgärder som ska beslutas inom ramen för respektive budget. Således
innebär inte förslag till miljö- och klimatprogram någon direkt kostnad utan
denna uppstår då åtgärder beslutas att genomföras. Vissa åtgärder kan
dessutom vara kostnadsbesparande exempelvis
energieffektiviseringsåtgärder.
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Handlingar i ärendet
1. Remissvar förslag till Miljö- och klimatprogram Danderyds kommun
2021–2030
2. Remissförslag Miljö- och klimatprogram Danderyds kommun 2021–2030
3. Översikt av förändringar jämfört med Miljöprogram 2016–2020
4. Verksamhetsstöd tillhörande Miljö- och klimatprogram 2030
5. Uppföljning av miljöprogram samt klimat- och energistrategi

Expedieras
Kommunstyrelsen
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