TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(4)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2017.133
Datum: 2017-09-07
Utvecklingsledare ekologisk hållbarhet Annika Friberg
E-post: annika.friberg@ale.se
Kommunstyrelsen

Remiss - åtgärdsprogram för regionala miljömål
I stora delar av världen lever och konsumerar vi som inte morgondagens generationer kommer att
ha samma möjligheter till. Vi förbrukar mer resurser än vad jorden hinner återuppbygga och ta
hand om.
För att minska och kontrollera vår påverkan har Sverige tagit fram miljökvalitetsmål som beskriver
det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Miljökvalitetsmålen följs upp med
en rapport varje år och senaste uppföljningen visar att 3 av 16 miljökvalitetsmål kommer att nås
eller vara nära att nås år 2020.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram förslag på åtgärdsprogram för att vi tillsammans ska
komma närmare en måluppfyllelse. Ale kommun arbetar redan med flera av de föreslagna
åtgärderna via samhällsplaneringen och inom organisationen med exempelvis ekologiska livsmedel
och giftfria förskolor.
Genom att vi åtar oss att arbeta med några fler utpekade åtgärder och tillsammans med kommuner
och aktörer bidrar vi till att vi snabbare når miljömålen. Åtgärderna kommer till stor del att
hanteras i samband med översiktsplanearbetet, i natur- och kulturvårdsprogram och vid vikten av
grön infrastruktur vid klimatanpassning.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen eller
dess ersättare att underteckna yttrande

Gunilla Döner Buskas

Annika Friberg

Utvecklingschef

Utvecklingsledare ekologisk hållbarhet

Beslutsunderlag

·
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Bakgrund
Ale kommun har fått Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen i Västra Götaland på remiss.
Svaren ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 15 september 2017 men vi har fått förlängd svarstid
till 5 oktober.
Sveriges miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport varje år och en fördjupad utvärdering en gång per
mandatperiod till regeringen. Bedömningen sammanfattas i betyget ja, nära eller nej. Nedan visas
senaste bedömningen för Västra Götaland 3 av 16 miljökvalitetsmål kommer att nås eller vara nära
att nås år 2020.
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Under hösten 2015 antogs nya regionala miljömål för 2017-2020 av Länsstyrelsen. Förslag på nya
regionala miljömål var på remiss hos oss i slutet på 2014 där vi lämnade synpunkter på att målen
var ambitiösa och bra men att vi gärna sett vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå
målen. Åtgärdsprogrammet som vi nu fått på remiss gäller för 2017 - 2020.
Åtgärdsprogrammet berör regionala och lokala aktörer i Västra Götaland.
Samråd/samverkan
Synpunkter och förslag på vilka åtgärder som Ale kan åta sig har tagits fram i samverkan med
kommunekologerna och berörda enheter har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.
Remissyttrande
Förslagen har inte varit på remiss hos nämnderna.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Ingen ekonomisk bedömning är gjord i förslaget på åtgärder utan förväntas ingå i ordinarie budget.
Ale kommun arbetar redan med många av de föreslagna åtgärderna och flera åtgärder kommer
naturligt in i översiktsplanearbetet och övrigt planeringsarbete.
Barnperspektivet
Barn och generationsperspektivet är oerhört väsentligt i mål och åtgärdsarbete för att nå
miljömålen. Som vi i stora delar av världen lever och konsumerar kommer inte morgondagens
generationer ha samma möjligheter att leva. Vi förbrukar mer resurser än vad jorden hinner
återuppbygga och ta hand om.
Miljöperspektivet
Syftet med åtgärdsprogrammet är att bidra till en bättre miljö
Funktionshinderperspektivet
Förslaget bidrar till en bättre miljö för alla.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Förslag på åtgärder kommer redan idag in i kommunens arbete med energi- och klimatplan,
översiktsplan, naturvårdsprogram mfl. I revideringar av dessa bör de regionala förslagen beaktas.
Ärendets kommunikationsbehov
För att miljömålen ska nås måste alla samhällsaktörer bidra. Att kommunicera vad vi som
organisation arbetar och hur andra aktörer kan bidra är viktigt.
Förvaltningens bedömning och motivering
Ale kommun arbetar redan med flera av föreslagna åtgärder via samhällsplaneringen och mer
konkret exempelvis vid fiskevårdsområde och med att minska övergödningen i Vimmersjön så den
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går att bad i, för rekreation och biologisk mångfald. Inom organisationen exempelvis i
undervisningen, i köken med ekologiska livsmedel och med giftfria förskolor.
Vi föreslår att vi är intresserade av att arbeta med fler åtgärder för att vi ska vara med att bidra till
att vi når miljömålen. Dessa kommer till stor del att hanteras i samband med översiktsplanearbetet,
i natur- och kulturvårdsprogram och vid vikten av grön infrastruktur vid klimatanpassning.
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