INTERPELLATION till kommunstyrelsens ordförande angående mätbara
miljömål i årsredovisningen
Den globala miljöförstöringen och den negativa klimatpåverkan är ödesfrågor där FN agerat och
bl a tagit fram Agenda 2030. I Sverige har riksdagen beslutat om olika klimatåtgärder, nyligen
tex "klimatpropositionen". Sedan tidigare har riksdagen beslutat om de 16 nationella
miljökvalitetsmålen som följts upp och utvärderats i decennier. För att förhindra en allvarlig
global miljösituation krävs att politiker på alla nivåer tar ett ökat miljöansvar.
I arbetet att nå de nationella miljömålen spelar kommunerna en viktig roll. Solna stad har tagit
fram en miljöpolicy och en strategi för miljöarbetet 2016 – 2019. I årsredovisningar, miljöpolicy
och miljöstrategi finns mål slår fast att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. Det
är en bra ambition. Av årsredovisningen för 2018 framgår att målet är uppnått. Det framgår
emellertid inte vad som föranleder detta och hur målet mäts. I årsredovisningen finns i text
beskrivningar av olika delmål som förvaltningen arbetat för att genomföra tex ”att nå god
ekologisk och kemisk status i recepienterna” eller ”att stadens naturområden sköts på ett sätt
som gynnar ett rikt växt- och djurliv och liknande”. Det finns dock inte några mätbara miljömål
redovisade som utvärderingar görs emot. Bedömningen av Solnas måluppfyllelse av måler att
”Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt” framstår i ljuset av detta som mycket
subjektivt vad gäller miljötillståndet i kommunen och dess utveckling,
Vi socialdemokrater anser att det är nödvändigt att det finns mätbara miljömål som grund för att
kunna följa tillståndet i miljön och för att kunna bedöma hur olika åtgärder påverkar
miljötillståndet i Solna. Utifrån detta bör sedan delmål formuleras och en prioritering av
åtgärder göras. Ett lämpligt utgångsmaterial för sådana mål är de nationella miljökvalitetsmålen.
Det finns också annat underlag som kan komplettera detta, som nationella folkhälsomål,
regionala mål använda i regionplanen (RUFS) liksom FN:s Agenda 2030.
Av stadens miljöpolicy framgår att nämnder och styrelser ska bryta ned de övergripande målen
och strategierna till åtgärder och arbeta in dem i sina verksamhetsplaner. Det anges också att
kommunstyrelsen samordnar och följer, genom stadsledningsförvaltningen och i samverkan
med miljö- och byggnadsförvaltningen, arbetet med det övergripande miljöarbetet i staden.
Kommunstyrelsen har alltså en viktig roll i sammanhanget.
Mot bakgrund av detta ställer jag följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Pehr
Granfalk:
•

Varför redovisas i årsredovisningen inga mätbara miljömål för att beskriva
miljötillståndet i Solna?

•

Baserat på vilken miljödata avgörs planerade miljöåtgärder i kommunen?

Solna den 8e april 2019
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