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Yttrande – samrådsförslag Miljöprogram för Danderyds 
kommun 

Ärendet  

Miljö och hälsoskyddnämnen har fått samrådsförslag för miljöprogram med 

tillhörande handlingsplan på remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

De huvudsakliga förändringarna i förslaget jämfört med miljöprogram 

2011-2015 är att målgruppen är breddad så att miljöprogrammet nu riktar 

sig till kommunens verksamheter samt de som bor och verkar i kommunen. 

Miljöprogrammet inkluderar såväl direkta som indirekta miljöaspekter. 

Kopplat till miljöprogrammet finns en handlingsplan som riktar sig till 

nämnderna. I handlingsplanen föreslås mål och uppdrag vara styrande för 

nämnderna medan åtgärder/aktiviteter är förslag. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta miljö- och stadsbyggnads-

kontorets tjänsteutlåtande daterat 2015-11-20 med dnr MHN 2015-

000978.52, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar 

på remissen. 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande 

Kontoret är positivt till det utsända förslaget. Det är bra att miljöprogram-

met är styrande för alla verksamheter inom kommunen. Kontoret anser 

också att det är positivt att man riktar sig till alla som bor och verkar i 

kommunen för att på det sättet uppnå en större delaktighet och medveten-

heten om miljön i kommunen. 

 

Kontoret anser att det är viktigt att det framgår tydligt att det som Kommun-

fullmäktige fastställer är mål och uppdrag medan åtgärder/aktiviteter och 

nyckeltal överlämnas till respektive nämnd att arbeta vidare med. Det är 

viktigt att åtgärder/aktiviteter och nyckeltal är meningsfulla och påverkbara 

och de bör utvecklas i dialog mellan tjänstemän och politiker. 

 

Det är bra om enbart mål och uppdrag fastställs så att respektive nämnd kan 

titta på de mål och uppdrag som finns och koppla sin verksamhet gentemot 

dessa i den utsträckning det går. Det gäller alla mål och uppdrag och inte 

bara de som nämnden står som ansvarig för. Exempelvis kan nämnas målet 

om ”Belastningen av näringsämnen och föroreningar till vattendrag, sjöar 

och kustvatten ska minska” och uppdraget ”Minska mängden ovidkom-

mande tillskottsvatten till spillvattennätet” som tekniska nämnden ansvarar 

för. Här kan miljö- och hälsoskyddsnämnden prioritera sin tillsyn på dagvat-

tenhantering för att påverka att påverka att målet nås. Målen/uppdragen kan 
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även vävas in i nämndens eget målarbete. Exempelvis finns ett uppdrag om 

att informationsinsatser årligen ska genomföras gentemot företagare och 

Danderydsbor. Nämnden kan då prioritera mot vilket mål aktiviteter eller 

typ av aktiviteter ska riktas.  

 

Kontoret bedömer att den behovsutredning/verksamhetsplan och tillsyns-

plan som årligen tas fram och fastställs av miljö- och hälsoskyddsnämnden 

delvis kan styra mot de mål och uppdrag som fastställs. 

 

Målet under Friskt vatten som lyder ” Statusen för sjöar och kustvatten får 

inte försämras och kustvattnet ska senast 2021 ha uppnått en god status en-

ligt vattendirektivet” stämmer inte överens med vad som framgår av när 

miljökvalitetsnorm för Edsviken ska nå god status, då föreslås 2027 vara 

året för att uppnå god status i Edsviken. Detta mål bör därför omformuleras. 

 

I övrigt är kontoret positiv till föreslagna mål och uppdrag. 

 

 

 

 

Virpi Lindfors  Sandra Wargclou 

Miljö- och stadsbyggnadsdirektör Miljöchef 

 

 

Bilaga:  

Miljöprogram för Danderyds kommun 2016-2020, samrådsversion KS 

2013/0283 

Miljöprogram – Handlingsplan för Danderyds kommun 2016-2020, sam-

rådsversion KS 2013/0283 

Genomgång av miljöprogram 2011-2015 

Folkpariet Liberalernas synpunkter på förslaget till miljöprogram i Dande-

ryds kommun 2016-2020 (för kännedom) 
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