Svar på interpellation angående mätbara miljömål i årsredovisningen
Tack för interpellationen.
Miljö- och klimatfrågan är sedan flera år en viktig del i Solna stads arbete för att utveckla
staden. Flera delar är centrala för att klara av ett fortsatt bra arbete som gynnar såväl
befintliga som framtida miljöer i Solnas närområde. Att sträva efter minskad klimatpåverkan
är också viktigt.
Solna har i dag låga utsläpp av växthusgaser per capita, bland annat tack vare väl utbyggd
kollektivtrafik som möjliggör hållbart resande samt egenproducerad fjärrvärme som
försörjer merparten av Solnas fastigheter med klimatsmart värme.
Solna har antagit ett åtgärdsprogram för Brunnsviken, ett för Ulvsundasjön och ett för
Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan. Staden har även beslutat att mål och strategier i den
regionala vattenförsörjningsplanen ska användas som ett underlag i planeringen.
Sammantaget har Solna växlat upp sin miljöprofil vilket även speglas inom andra områden,
exempelvis antalet naturreservat som numera är tre till antalet. Att staden utgörs av en
tredjedel grönområde är viktigt och bevarandevärt för ökad trivsel för dagens solnabor men
också för framtida generationer.
Översiktsplanen och miljöpolicyn inriktas på att Solna ska växa hållbart och förena tillväxt
med en hållbar utveckling, effektivare energianvändning och smarta klimatval. Arbetet
fortsätter och kommer även att kompletteras med en klimatstrategi. Arbetet bedrivs i
samverkan med både lokalt näringsliv och civilsamhället.
För att kunna följa upp detta viktiga arbete på ett bra sätt behövs en tydlig inriktning och
aktiviteter som stödjer detta och som kan följas upp årligen på det sätt som redan sker i
stadens årsredovisning.
Svar på frågorna.
1. Varför redovisas i årsredovisningen inga mätbara miljömål för att beskriva
miljötillståndet i Solna?
Gruppledarna för samtliga partier i kommunstyrelsen har gemensamt utarbetat målen som
finns i stadens verksamhetsplan- och budget. Det är ett gemensamt ställningstagande om
mål som ska kunna vara hållbara över tid. Det är därmed även dessa mål som följs upp i
årsredovisningen.
Det övergripande målet ”Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbart sätt.” är det viktigaste att peka på i den nu aktuella frågan.
Inom ramen för de övergripande målen och kommunstyrelsens mål finns ett antal
genomförda aktiviteter och indikatorer som utgångspunkter för måluppfyllelsen.

I stadens årsredovisning återfinns exempelvis hänvisning till SKL och Koladas kommunindex,
som successivt mäter kommunernas ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet. Solna
tillhörde per december 2018 den översta kvartilen i kommunsverige i 16 av de 27 kriterierna.
Bland de miljömässiga kriterierna framgår bland annat att Solna har låga utsläpp av
växthusgaser per invånare och lite hushållsavfall per invånare. Sammantaget innebär detta
att Solna tillhör toppskiktet bland hållbara kommuner.
2. Baserat på vilken miljödata avgörs planerade miljöåtgärder i kommunen?
Se svar på fråga 1.
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