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Svar på remiss gällande förslag till miljö- och 
klimatprogram för Danderyds kommun 2021–2030 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019 att ge kommunledningskontoret i uppdrag 
att ta fram förslag till reviderat miljö och klimatprogram. 
Kommunledningskontoret har i samarbete med berörda kontor arbetat fram 
ett förslag för remiss till berörda nämnder och externa aktörer under 
perioden 18 maj till och med den 18 september 2020. Syftet är att inhämta 
synpunkter och förbättringsförslag inför framtagandet av ett färdigt förslag. 
De två tidigare separata programmen för miljö respektive klimat har i 
förslaget gjorts till ett gemensamt program.  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har begärt och fått förlängd svarstid till den 
25 september 2020.  
 

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta miljö- och stadsbyggnads-
kontorets tjänsteutlåtande daterat 2020-09-08 och överlämna det till 
kommunstyrelsen som svar på remiss. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2019 att ge kommunledningskontoret i uppdrag 
att ta fram förslag till reviderat miljö och klimatprogram. 
Kommunledningskontoret har i samarbete med berörda kontor arbetat fram 
ett förslag för remiss till berörda nämnder och externa aktörer under 
perioden 18 maj till och med den 18 september 2020. Syftet är att inhämta 
synpunkter och förbättringsförslag inför framtagandet av ett färdigt förslag.  
Ett genomgripande arbete genomfördes i samband med framtagande av 
nuvarande miljöprogram samt klimat- och energistrategi. Därför har 
revideringsarbetet genomförts varsamt gällande redan beslutade mål och 
uppdrag. De större förändringar som föreslås är sammanslagning av 
miljöprogram och klimat- och energistrategi till ett miljö- och 
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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. Ett 
antagande av programmet innebär således inte att åtgärderna i 
verksamhetsstödet har beslutats att genomföras. Andra åtgärder kan väljas 
som leder mot målen.  
Miljö- och klimatprogrammet är det övergripande styrdokumentet för 
hållbarhetsarbetet i kommunen där det viktigaste från övriga styrdokument 
finns samlat. Barnperspektivet genomsyrar miljöarbetets grundläggande 
syfte – att lösa de stora miljöproblemen till nästa generation. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick en föredragning av förslaget på 
sammanträdet den 2 juni 2020 och har diskuterat densamma vid 
sammanträde den 1 september.  

Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande 
Kontoret anser att programmet är bra, men också att avsikten inte är att 
ligga i framkant eller gå i bräschen. Inriktningen har varit att göra en 
försiktig revidering av nuvarande program. 
Det finns klara fördelar att samla ihop två dokument till ett och få en helhet 
samlad.  
En oro är att de åtgärder som nu finns i verksamhetsstödet inte kommer att 
genomföras eftersom de inte är bindande för de olika nämnderna. Åtgärder 
kan missas men kan även utebli av budgetskäl.  Viktiga åtgärder kan riskera 
att inte bli genomförda eller bli fördröjda. Härvid måste respektive nämnd i 
budgetsammanhang bevaka att åtgärder har medel och kan genomföras. 
Kommunstyrelsens uppföljning blir därför en mycket viktig del för att få 
programmet implementerat i all verksamhet som kommunen bedriver. 
Uppföljningen måste ha fokus på att nämnderna följer programmet och att 
åtgärder samt aktiviteter genomförs. Exempelvis kan det i nämndernas 
budgetförslag vara obligatoriskt att beskriva de åtgärder/aktiviteter nämnden 
avser att göra kommande år och dess kostnader. Detta medför att 
kommunstyrelsen dels får kännedom och en helhetsbild av nämndernas 
miljö- och klimatarbete och kostnaderna. En Kommunstyrelsen kan 
förslagsvis även göra övergripande prioriteringar i 
planeringsförutsättningarna till nämnderna. 
En annan viktig del för att få miljö- och klimatprogrammet som en naturlig 
del som genomsyrar kommunens arbete, är miljöutbildning. Utbildning som 
riktar sig till tjänstepersoner såväl som till förtroendevalda. En utbildning 
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som ger djuplodade nödvändiga kunskaper om hållbarhetsaspekter.  
Det är viktigt att programmet möts upp av mer detaljerade handlingsplaner 
för aktiviteter och åtgärder. Ett bra exempel är det pågående arbetet med att 
ta fram vattenplan och dagvattenplan för Danderyds kommun. 
Remissförslaget beskrivs som ”… det övergripande styrdokumentet för 
hållbarhetsarbetet i kommunen där det viktigaste från övriga styrdokument 
finns samlat. Barnperspektivet genomsyrar miljöarbetets grundläggande 
syfte – att lösa de stora miljöproblemen till nästa generation.”  
Om program ska vara det övergripande styrdokument för kommunens 
hållbarhetsarbete så saknas ett viktigt ben, den sociala hållbarheten. Hållbar 
utveckling såsom definierad sedan Brundtlandskommissionen och det 
därefter följande Agenda 21 i Rio och nu Agenda 2030 vilar på tre ben: det 
ekonomiska benet, det ekologiska benet och det sociala benet. Programmet 
haltar då ett ben saknas, det sociala benet.  
Kommunen jobbar med både ekonomisk och ekologisk hållbarhet genom 
det nu remitterade miljö- och klimatprogrammet. Danderyds kommun 
arbetar på ett bra sätt med olika sociala frågor men dessa saknar ett 
styrdokument ur ett hållbarhets- och folkhälsoperspektiv.  
Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige bör ta initiativ till ett 
styrdokument för den sociala- och folkhälsomässiga hållbarheten i 
Danderyds kommun. Programmet bör ha samma dignitet som miljö- och 
klimatprogrammet 
Idag finns ingen sammanhållen uppföljning i kommunen för FN:s Agenda 
2030 som Sverige antagit och kommunerna ska arbeta efter. De tre 
hållbarhetsaspekterna bör följas upp regelbundet och rapporteras 
sammanhållet. 
 
 
Elisabeth Thelin  Carl Johan Bernelid 
Bygg- och miljödirektör  Miljöchef 
 
Handlingar i ärendet: 

- Tjänsteutlåtande 2020-04-28, KS 2019/0120, Remiss angående 
miljö- och klimatprogram för Danderyds kommun 2021-2030 

- Beslut KS 2020-05-18 § 77, Remiss angående miljö- och 
klimatprogram för Danderyds kommun 2021-2030 

- Remissförslag, Miljö- och klimatprogram för Danderyds kommun 
2021-2030 
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- Uppföljning av miljöprogram samt klimat- och energistrategi 
- Verksamhetsstöd tillhörande miljö- och klimatprogram 2030 
- Översikt av förslag till förändringar i miljö- och klimatprogram 2030 
- Remissmissiv 

 
Expedieras: 
Kommunstyrelsen


