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Dnr 11.369‐40

Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömåls‐
systemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport
Miljömålen på ny grund (rapport 6420)
Bilaga:
Sammanfattning av betänkandet

Ärendebeskrivning
Kommunen har fått en remiss från Miljödepartementet där man vill ha
synpunkter på betänkandet ” Etappmål i miljömålssystemet” och rapporten
”Miljömålen på ny grund”.

Stadsbyggnadskontorets och miljökontorets yttrande
Tjänstemän på stadsbyggnadskontoret och miljökontoret har gemensamt
skrivit förslaget till yttrande.
Yttrandet behandlar bara betänkandet och inte rapporten. Rapporten har
karaktären av en kunskapssammanställning och ger inga förslag.
Systemet med nationella miljökvalitetsmål
Femton nationella miljökvalitetsmål antogs 1999, senare kom ytterligare ett
mål. Det övergripande syftet med de sexton miljömålen och därmed målet
med den nationella miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta (kallas generations‐
målet).
Systemet ska förändras och kommer att innehålla etappmål som ersätter de
tidigare delmålen. Betänkandet föreslår hur framtagandet av etappmål ska ske
och ger även förslag på ett antal etappmål (luftföroreningar, farliga ämnen,
avfall och biologisk mångfald).
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Etappmålen ska:

Vara ambitiösa men möjliga att nå

Vara kopplade till styrmedel och åtgärder

Identifiera en önskad samhällsomställning

Vara tidsetapper på vägen mot att uppnå förutsättningarna för ett nå ett
eller flera miljökvalitetsmål
Synpunkter på miljömålssystemet
Miljömålssystemet består just nu av de sexton miljökvalitetsmålen och ett
etappmål för målet Begränsad klimatpåverkan. Ett av systemets viktigaste
uppgift är att ge en struktur för miljöarbetet. När nu både delmål och
strategier är borta och ett arbete för att upprätta etappmål precis har startat
står vi utan en struktur. På lokal nivå har strukturen använts för att upprätta
egna mål, göra konsekvensbeskrivningar, redovisningar och uppföljningar.
Förmodligen kommer det att dröja flera år innan etappmålen finns på plats,
nu ges flera uppdrag, utredningar startas och beredningar ska ta fram förslag.
Vi bedömer att miljömålssystemet därmed är väsentligt försvagat under lång
tid framöver. En bättre väg hade varit att successivt revidera delmålen.
Synpunkter på föreslagna etappmål
Betänkandet föreslår tretton nya etappmål inom fyra områden. Etappmålen är
inte sorterade under ett miljökvalitetsmål som tidigare delmål var. Flera av
etappmålen uppges vara viktiga för uppfyllelsen av flera miljökvalitetsmål.
Redan här tappar miljömålssystemet sin tydliga struktur. Majoriteten av
föreslagna etappmål är mål som inte är färdiga utan beskriver ett arbete som
ska göras, med ord som utveckla, utvärdera, avvakta, bereda, fortsätta,
kartlägga och ta fram metoder i målformuleringarna. Endast etappmål under
avfallsområdet är tydligt skrivna med procentsatser och årtal. Vi bedömer att
de föreslagna etappmålen inte kommer att medföra den målstyrning som
behövs för att visa vägen till att nå miljökvalitetsmålen.
Synpunkter på samordning med de nationella folkhälsomålen
Flera av de föreslagna etappmålen har en nära koppling till folkhälsofrågor.
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När det gäller luftföroreningar och farliga ämnen men även för avfall och
biologisk mångfald finns det tydliga hälsoaspekter som även tas upp av
betänkandet. Vi saknar dock en beskrivning av hur miljömålssystemet ska
samverka och samstämma med systemet med folkhälsomål. Här finns både
gränsdragningar och samstämmighet som behöver beskrivas.

Förslag till beslut
Stadsbyggnadskontoret och miljökontoret föreslår att kommunstyrelsen
lämnar ovanstående yttrande och följande sammanfattande synpunkter på
betänkandets förslag:




miljömålssystemet riskerar att försvagas under lång tid framöver,
föreslagna etappmål ger ingen tydlig målstyrning för en lokal nivå och
samordningen mellan nationella folkhälsomål och nationella miljömål
saknas.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
‐
i enlighet med stadsbyggnadskontorets och miljökontorets förslag.
_____

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐

lämna ovanstående yttrande och följande sammanfattande
synpunkter på betänkandets förslag:
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miljömålssystemet riskerar att försvagas under lång tid framöver,
föreslagna etappmål ger ingen tydlig målstyrning för en lokal nivå
och
samordningen mellan nationella folkhälsomål och nationella
miljömål saknas.

_____

Beslutsexpediering
Miljödepartementet, Miljökontoret, Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

