DANDERYDS KOMMUN

Tjänsteutlåtande

Socialkontoret

Datum

Diarienummer

2020-08-18

SN 2020/0113

Jonas Sundling

Socialnämnden 2020-08-26

Remiss angående miljö- och klimatprogram för
Danderyds kommun 2021–2030
Ärende
Socialnämnden har ombetts inkomma med remissvar på ett reviderat Miljöoch klimatprogram för Danderyds kommun 2021–2030 som tagits fram av
kommunledningskontoret på uppdrag av Kommunstyrelsen efter beslut den
28 april 2020.
De större förändringar som gjorts i förslaget Miljö- och klimatprogram
2021–2030 jämfört med tidigare styrdokument är en sammanslagning av
Miljöprogram och Klimat- och energistrategi till ett samlat Miljö- och
klimatprogram samt att styrdokumentet sträcker sig fram till 2030.
Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 18 september
2020.
Socialkontorets förslag till beslut
Socialnämnden godkänner socialkontorets tjänsteskrivelse SN 2020/0113,
daterad 2020-08-18 och överlämnar denna som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Bakgrund
De större förändringar som gjorts i förslaget Miljö- och klimatprogram
2021–2030 jämfört med tidigare styrdokument är en sammanslagning av
Miljöprogram och Klimat- och energistrategi till ett samlat Miljö- och
klimatprogram samt att styrdokumentet sträcker sig fram till 2030.
Kopplat till Miljö- och klimatprogrammet finns ett verksamhetsstöd som
riktar sig till förvaltningarna. I verksamhetsstödet listas förslag på åtgärder
och aktiviteter som riktar sig till verksamheterna.
De förändringar som är genomförda är främst i form av aktualisering, vilka
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 vilket påverkat programmets
mål. En sammanslagning har gjorts av de mål som tidigare funnits i
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Miljöprogrammet och de åtgärder som funnits i den handlingsplan som varit
kopplad till miljöprogrammet.
De tidigare fem fokusområden har nu utökats till sex fokusområden,
tillkommande fokusområde är begränsad klimatpåverkan vilket tidigare
ingick i området frisk luft. Begränsad klimatpåverkan lyftes in mot bakgrund
av att denna benämning återfinns i de nationella miljömålen.
Övriga förändringar redovisas i det bilagda dokumentet; Översikt av förslag
till förändringar i miljö- och klimatprogram 2030.

Socialkontorets yttrande
Socialnämnden är positivt till att Miljöprogrammet och Klimat- och
energistrategi slagits ihop och tillsammans skapat ett styrdokument vilket
sannolikt gör det lättare för såväl kommunens verksamheter som till de som
bor och verkar inom Danderyds kommun att få en god överblick över
kommunens miljö och klimatarbete.
Ett verksamhetsstöd följer med Miljö- och klimatprogrammet, de åtgärder
och aktiviteter som följer med verksamhetsstödet är inte styrande men kan
bli en god vägledning och inspiration till nämnderna vid beslutsfattande.
Av de områden i Miljö- och klimatprogrammet som omfattar
socialnämndens verksamhetsområde återfinns samtliga områden inom
kravställning i samband med upphandling av verksamhet. Socialkontoret har
idag ett gott samarbete med upphandlingsavdelningen och följer redan idag
de mål som finns i tidigare plan vilka är oförändrade i det reviderade
förslaget till Miljö- och klimatprogram 2021–2030.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunledningskontoret har i sitt yttrande till kommunstyrelsen bedömt
att ärendet inte får några ekonomiska konsekvenser. Socialnämnden har
ingen avvikande uppfattning i frågan.

Britt-Marie Ekström
socialdirektör
Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande Remiss angående miljö- och klimatprogram Danderyds
kommun 2021–2030
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2. Remissförslag Miljö- och klimatprogram Danderyds kommun 2021–2030
3. Verksamhetsstöd tillhörande Miljö- och klimatprogram 2030
Expedieras
Kommunstyrelsen
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