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§ 28 2020.038 KS

Revidering av lokala miljömål
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 24 november 2010, §189 Alingsås lokala miljömål. Dessa
gällde för åren 2011-2019 med delmål för år 2011-2013. Miljömålen är således i behov av
revidering.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun har haft 19 lokala miljömål för åren 2011-2019 med delmål för år 20112013. Miljömålen togs fram i en omfattande process som inkluderade både politiker och
tjänstepersoner.
Till grund för Alingsås lokala miljömål låg de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande
etappmål för 2020. Dessa ska nu revideras av Naturvårdsverket. Även länsstyrelsen har
påbörjat en process där de regionala miljökvalitetsmålens tilläggsmål ska ses över.
I september antog kommunfullmäktige en policy för hållbar utveckling i Alingsås. Policyn
beskriver hur kommunen ska ta sig an Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen
med sina tillhörande 169 delmål. Av dessa delmål är närmare 40 stycken direkt tillämpbara
på lokalt miljö- och klimatarbete. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 november 2019, §
218 ska uppföljning av Agenda 2030 ersätta de tidigare miljö- och sociala boksluten.
Kommunledningskontoret anser att målen i Agenda 2030 är tillräckliga för att vägleda
kommunens strategiska miljöarbete. Ytterligare lokala miljömål innebär inte mer miljönytta
men kräver stor arbetsinsats, såväl under framtagningsprocess som vid uppföljning.
Eftersom de nationella miljökvalitetsmålens etappmål ska revideras är det i nuläget lämpligt
att inte invänta resultatet av den processen, utan istället anta de globala hållbarhetsmålen
och lägga fokus på det aktiva åtgärdsarbete som krävs för att åstadkomma ett hållbart
Alingsås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 februari 2020, § 33 lämnat följande förslag till
beslut i kommunfullmäktige:
De globala målen i Agenda 2030 antas som Alingsås miljömål för åren 2020-2030.
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Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 28, forts
Anna Hansson (MP) föreslår att kommunledningskontoret får i uppdrag att tillse att
ansvarsfördelning och uppföljningsbara måltal för respektive mål och delmål i Agenda 2030
tas fram snarast.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att avslå eller bifalla Anna Hanssons
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillse att ansvarsfördelning och uppföljningsbara
måltal för respektive mål och delmål i Agenda 2030 tas fram snarast.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
De globala målen i Agenda 2030 antas som Alingsås miljömål för åren 2020-2030.
Anteckning
Daniel Filipsson (M), Karin Schagerlind (M), Karl-Johan Karlsson (C), Susanna Nerell (C),
Jens Christian Berlin (L), Klas Åkerlund (L) och Lady France Mulumba (KD) lämnar följande
protokollsanteckning:
Allianspartierna välkomnar Miljöpartiets engagemang för genomförande och uppföljning av
satta mål och kan samtidigt konstarera att arbete med att ta fram förslag på
ansvarsfördelning och uppföljningsbara måltal för Agenda 2030 redan pågår i arbetsgruppen
för Agenda 2030.
Expedieras till
Klk-tillväxt
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