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Yttrande
Ale kommun lämnar följande sammanfattande synpunkter på Länsstyrelsens frågor i remissen
angående åtgärdsprogram för miljömålen.
Ale kommun håller på med ett intressant utvecklingsarbete för att skapa bra balans i styrningen
mellan hållbarhetens tre dimensioner. Anledningen till detta arbete är att dessa frågor, inklusive
miljömålen, är viktiga och avgörande. Det är bra att man beskriver hur åtgärden bidrar till
förbättringar inom de tre hållbarhetsdimensionerna; miljö, socialt och ekonomiskt samt till
klimatanpassning.
Ale kommun är inte nöjd med den modell för remiss som använts med mycket omfattande svar
via websida. Kommunerna är politiskt styrda och det blir svårt eller omöjligt att hantera remisser
på detta sätt. Mer detaljerade synpunkter från kommunens förvaltning finns i den enkät som följde
med remissen.
Åtgärdsprogrammet försöker vara heltäckande och detta är ett stort problem. I all förändring och
utveckling är gemensam prioritering en förutsättning för att bra resultat ska nås. Vad är viktigast
nu och hur säkerställs att framgång nås i dessa prioriteringar ska hanteras först. Områden som inte
är prioriterade initialt får vänta till ett senare skede. Ale kommun ser positivt på att
åtgärdsprogrammet tas fram men en prioritering är nödvändig.
Länsstyrelsen behöver samla rådgivningen så de passar in i kommunens komplexa beslutsprocess
och se över hur kommunerna får stöd i ett helhetsperspektiv. I vissa fall står Länsstyrelsens råd
och anvisningar till kommunerna i konflikt med varandra. Länsstyrelsen kan ta en tydligare roll när
det gäller att ta fram, informera om och sammanställa planeringsunderlag.
Om förslag till regionala miljömål och åtgärder hade varit på remiss samtidigt, hade det varit lättare
att ta ställning för genomförande och arbetet med att nå målen hade kommit i gång snabbare.
Vi tycker det är otydligt vilken betydelse huvudansvar för åtgärd får för kommunerna.
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