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Yttrande förslag till nya miljömål 

Förslagen till miljömål berör miljöpåverkan, dvs. den del av hållbarhets-

begreppet som rör ekologisk hållbarhet. Socialnämnden har särskilt granskat 

förslagen till nya miljömål utifrån hur sociala hållbarhetsaspekter
1
 samspelar 

med de ekologiska som tas upp i planen, eftersom dessa aspekter ofta berör de 

medborgare som socialnämnden har ett särskilt ansvar för. Vidare har social-

förvaltningens perspektiv beaktats i beredningen: finns det synergier eller 

målkonflikter mellan miljömål, verksamhetens uppdrag och mål på andra 

områden såsom arbetsmiljö.  

 

Målformuleringar 

Socialnämnden anser att målformuleringarna går att konkretisera i form av 

verksamhet inom förvaltningen, för de delar som är applicerbara på 

socialnämndens verksamhetsområde.  

 

Fokus friskare vatten 
Förslaget framhåller vikten av att ”behålla våra värden i kustområdet för både 

boende och besökare”. Ur ett socialt perspektiv är det av stor vikt att detta ingår 

i en fördjupad översiktsplan för kusten, så att alla kan ta del av den underbara 

miljö som kusten bjuder på. 

 

Energi och klimat 
Förslaget behandlar kollektivt resande på ett bra sätt. Detta bör dock 

kompletteras med möjligheterna att cykla och gå. Miljömålen kan här med 

fördel kopplas till gång- och cykelvägsplanen. 

Vad gäller tjänsteresor bör den övergripande målsättningen vara att endast 

de tjänsteresor som behövs (oavsett färdsätt) ska genomföras. Kommunens ”att 

göra” i förslaget kan kompletteras med fler möten med videokonferens samt att 

eliminera tjänsteresor med bil kortare än 2 km när det inte är vinterväglag.  

Kommunens ”att göra” i förslaget tar upp energikrav vid upphandlingar. 

Klimatpåverkan kan dock minimeras även med andra krav i upphandlingar av 

varor och tjänster eftersom klimatpåverkan uppstår i de flesta led av 

produktionen av en vara eller tjänst.  

 

Natur för människor, växter & djur 
Förslaget lyfter tillgängliggörande av naturområden, både möjlighet att ta sig 

till naturområden och att vistas i det. Socialnämnden ser positivt på denna 

ambition och erinrar om att tillgänglighet har många aspekter. Tillgängligheten 

rör t.ex. barn och personer med funktionsnedsättningar. Goda resultat kan nås 

genom samverkan med intresseorganisationer.  

                                                 
1
 Ett vitt begrepp som omfattar bland annat demokrati, delaktighet, välfärd och jämlikhet.  
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Giftfri miljö 
Socialnämnden ser positivt på genomförande av kemikalieinventeringar samt 

miljökrav i upphandlingar av varor och tjänster. Produktens hela livscykel ska 

beaktas: allt från de första delarna av produktionen till användarskedet och när 

produkten slutligen kasseras.  

 

Styrtal 

Socialnämnden bedömer styrtalen som ett bra urval med föreslår ett tillägg, se 

nedan. Socialförvaltningen är inte ansvarig förvaltning för något av styrtalen, 

vilket gör att socialnämnden inte vill yttra sig i detalj över styrtalen. 

Socialförvaltningen kan bli involverat i ett uppföljningsmått, se nedan.  

 

Energi och klimat 
För möjligheterna att cykla och gå bör ett eventuellt styrtal behandla tillgången 

till säkra och ändamålsenliga vägar för dessa transportformer. Exempelvis hur 

stor del av hushåll i kommunens tätorter som har gång- och cykelväg eller annat 

ändamålsenligt alternativ till kollektivtrafik och service (t.ex. livsmedelsbutik 

och vårdcentral).  

Om styrtalen för Utsläpp av växthusgaser från tjänsteresor med bil och 

Andel förnybart bränsle i tjänstebilarna ska tas fram på förvaltningsnivå 

(exempelvis socialförvaltningens bilar som används i hemtjänsten) är det viktigt 

att kommunledningskontoret bistår med kompetens för att ta fram uppgifter för 

upphandling.  

 

Övrigt 

Målen ska givetvis fastställas innan åtgärder för att nå målen tas fram. 

Socialnämnden vill ändå påpeka att det finns goda möjligheter att genom 

tekniska och organisatoriska lösningar samt samverkan mellan förvaltningar nå 

goda resultat inom många områden. Socialnämnden rekommenderar därför att 

åtgärdsarbetet bedrivs i samverkan mellan förvaltningarna.  

 

 

 


