POLICY
–

Miljöpolicy för
Solna stad

POLICY – antas av kommunfullmäktige
En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet och därmed enligt kommunallagen tillhör fullmäktiges exklusiva beslutanderätt och gäller tills vidare. En policy talar om vad
staden vill uppnå inom ett specifikt område som berör flera verksamheter. Policyn bör inte
innehålla detaljerade ställningstagande vad gäller utförande, prioriteringar eller metoder.
STRATEGI
– antas
kommunstyrelsen
Riktlinjer
för av
resor
(inkl. utlandsresor)
Strategidokument anger konkreta åtgärder för den politiska viljeinriktningen. En strategi ska
ange vem som ansvarar för att åtgärder genomförs, när de ska vara genomförda samt vilka prioriteringar som ska göras. Strategin ska gälla under en begränsad period, exempelvis under en
mandatperiod
och antas av kommunstyrelsen.
RESOR I TJÄNSTEN
INOM SVERIGE
RIKTLINJE – antas av kommunstyrelsen
Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete. I riktlinjer preciseras hur
något ska uppnås. Det kan exempelvis handla om hur verksamheterna ska arbeta för att uppnå
de politiska inriktningar och mål som finns i en policy eller strategi och dessa antas av kommunstyrelsen.
ANVISNING – godkänns av förvaltningschef/chef
Anvisningar och rutiner rör sig i regel om ren verkställighet av riktlinjer eller andra styrdokument. Denna typ av dokument är förvaltningens verktyg för att verkställa politiska beslut och
dokumenten är inte föremål för formella beslut i politiska organ utan upprättas efter behov av
varje verksamhet/enhet i samråd med ansvarig förvaltningschef/chef.
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Inledning
Solna stads miljöpolicy är ett styrdokument för stadens miljöarbete, som utgår från den vision
och de övergripande mål som finns formulerade i Solna stads verksamhetsplan och budget.
Policyn pekar ut inriktningen för samtliga nämnders och styrelsers miljöarbete och följs upp
med en strategi för miljöarbetet som antas av kommunstyrelsen.
Miljöpolicyn är ett styrande dokument upprättat utan lagkrav. Den omfattar Solna som geografiskt område och staden som organisation där varje nämnd och bolag har eget ansvar för
att arbeta i enlighet med policys inriktning. Miljöpolicyn gäller tills vidare.
Solna stads tidigare miljöprogram antogs av kommunfullmäktige 2010. Det primära syftet med
det programmet var att styra och samordna stadens verksamheter i en hållbar riktning. Detta
syfte kvarstår i Solna stads nya miljöpolicy med tillhörande strategi, men med tydligare fokus
på att knyta samman stadens övergripande målsättningar, som fastställs i verksamhetsplan och
budget, med stadens inriktning för miljöarbetet. Syftet är också att koppla ihop stadens mål
och strategier för den fysiska planeringen, som kommer till uttryck i översiktsplanen, med
stadens mål och strategier för miljöarbetet.

Utgångspunkter för Solna stads miljöarbete
På europeisk nivå är EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 ett viktigt ramverk för Europas gemensamma arbete mot en långsiktig hållbar tillväxt. Av strategins riktlinjer följer att medlemsstaterna ska genomföra reformer som syftar till att uppnå bland annat ökad resurseffektivitet och
minskade utsläpp av växthusgaser. I Sveriges reformprogram för 2013, där det redogörs för
genomförandet av Europa 2020-strategin i den nationella politiken, är visionen är att Sverige
2050 har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser
i atmosfären.
Riksdagen har även antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen är nationella och ska brytas
ned på regional nivå. I Stockholms län ansvarar länsstyrelsen för att bryta ned de nationella
målen till regional nivå och i den regionala miljömålsdialogen har 6 av de 16 nationella miljömålen valts ut som primära att arbeta med i Stockholms län: Ett rikt växt och djurliv, Begränsad
klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning och God bebyggd miljö.
Stockholms läns landsting har antagit en Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2010, som uttrycker den gemensamma viljan för regionens utveckling till 2030 med
utblick mot 2050. Planen uttrycker en vision om att Stockholm ska vara den mest attraktiva
storstadsregionen i Europa och lägger fast målsättningar och strategier för att nå visionen.
Miljöfrågorna behandlas i den regionala utvecklingsplanen integrerat med planeringsfrågorna
och en av huvudutmaningarna är att möjliggöra en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt
förbättra miljön och invånarnas hälsa.

Övergripande mål för Solna stads miljöarbete
Utgångspunkten för Solna stads miljöarbete är den vision och de övergripande mål, som finns
formulerade i Solna stads verksamhetsplan och budget. Inriktningen är att Solna ska vara en
sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla Solnabor. Solna ska
växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Staden ska
möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden, samtidigt som barriärer byggs bort och
viktiga miljövärden säkras. För att uppnå visionen och de övergripande målen ska miljöarbetet
fokusera på följande områden:
Hållbar stadsutveckling
Solna är en av Sveriges snabbast växande städer. Det är positivt att staden uppfattas som attraktiv och att många vill bosätta sig eller etablera verksamhet i staden. Solna har tagit ett stort
ansvar för försörjningen av nya bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen och avser
även fortsättningsvis att göra det. Det innebär stora möjligheter, men ställer också krav på
staden, att kunna möta tillväxten, samtidigt som viktiga miljövärden säkras. Med fler invånare
och verksamma i staden ökar behovet av resurseffektiva lösningar och hushållning med resurser. Stadsutvecklingen behöver vara långsiktigt hållbar.
Effektiv resursanvändning
Tillgången till energi för uppvärmning, transporter, belysning och produktion av varor och
tjänster är en viktig del av stadens infrastruktur. Samtidigt påverkar energianvändningen miljön. Den främsta energirelaterade utmaningen hänger samman med den negativa påverkan på
miljön som användningen av fossila bränslen ger upphov till. Resursanvändningen behöver
minska och systemen för transporter, uppvärmning, vatten och avfall behöver bli ännu effektivare.
God livsmiljö
Livsmiljön i Solna är viktig för solnabornas hälsa och välbefinnande och stadens attraktionskraft. Solna har ett unikt läge i Stockholmsregionen med närhet till både storstad och natur.
Av stadens yta utgörs närmare hälften av natur, park och andra gröna miljöer. De gröna ytorna
bidrar med ekosystemtjänster och är också viktiga mötesplatser för idrott och rekreation. Samtidigt är Solna en del av en storstadsmiljö, där störningar såsom buller och utsläpp till luft och
vattendrag är utmaningar. Bullret behöver minska, liksom utsläppen till mark och vatten.
En utveckling av inriktningen för respektive fokusområde fastställs i strategi för Solna stads
miljöarbete, som antas av kommunstyrelsen.

Genomförande och uppföljning
Hela Solna stads organisation har ett gemensamt ansvar för att de mål och strategier som läggs
fast i policyn blir verklighet. Nämnder och styrelser ska bryta ned de övergripande målen och
strategierna till åtgärder, som är anpassade till respektive ansvarsområde samt arbeta in dessa i
sina verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen samordnar och följer genom stadsledningsförvaltningen, i samverkan med miljö- och byggnadsförvaltningen, arbetet med det övergripande
miljöarbetet i staden.
Det övergripande miljöarbetet följs upp inom stadens ordinarie styr- och uppföljningssystem.
Utgångspunkten för styr- och uppföljningssystemet är en sammanhållen målstyrning, där
kommunfullmäktige anger och följer upp mål, uppdrag och ekonomiska ramar för styrelse och
nämnder. De övergripande målen följs upp och redovisas i delårsrapporter och i årsredovisningen till kommunfullmäktige.

