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Datum

Diarienummer

2021-02-15

AMN 2021/12

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämndens remissvar avseende
Trelleborgs kommuns miljömålsprogram –
Lokala miljömål 2021-2030

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har den 12 januari 2021 fattat beslut om att sända
Trelleborgs kommuns miljömålsprogram – Lokala miljömål 2021-2030 på remiss
till samtliga nämnder och kommunala bolag.
Arbetsmarknadsnämnden har tagit del av innehållet i Miljömålsprogrammet och
redovisar sina synpunkter i följande text.

Beslutsunderlag
-

Samhällsbyggnadsnämndens Miljömålsprogram 2021-2030 (PL-2020-13)

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta
att godkänna föreliggande remissvar avseende Trelleborgs kommuns
miljömålsprogram 2021-2030

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Arbetsmarknadsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Arbetsmarknadsnämnden har tagit del av innehållet i Trelleborgs kommuns
miljömålsprogram – Lokala miljömål 2021-2030.
Arbetsmarknadsnämnden anser generellt att miljömålsprogrammet är ambitiöst och
genomarbetat. Nedanför redovisas nämndens synpunkter avseende vissa av de tio
målen:
Mål 1 – Kommunen ska utvecklas med en god bebyggelsestruktur och infrastruktur,
hushållning med energi och naturresurser och med förutsättningar för en långsikt
god livskvalitet i vardagsmiljön.
En god inomhusmiljö omnämns bland åtgärdsförslagen, dock är
arbetsmarknadsnämnden inte inkluderad bland de ansvariga nämnderna.
Mål 2 – Kommunens utemiljöer, såsom gränsområden och kuststräcka, ska ha
höga rekreativa kvalitéer, vara sammanhängande och få lov att utvecklas över tid
för vandring, strandliv, bad, båtliv och annat friluftsliv.
Bland åtgärdsförslagen omnämns att en Strandförvaltningsgrupp ska bildas.
Arbetsmarknadsnämnden är en av de ansvariga nämnderna.
Arbetsmarknadsnämnden efterlyser ett förtydligande av vad nämnden ska bidra
med samt vilken roll nämnden förväntas ha i en sådan grupp.
Mål 7 – Mänsklig exponering för miljögifter och andra farliga ämnen ska
minimeras. Särskilt fokus ska ligga på att skydda barn.
En lokal kemikalieplan ska färdigställas av samtliga nämnden och kommunala
bolag, enligt åtgärdsplanen. Arbetsmarknadsnämnden efterlyser stöd i detta arbete
eftersom kompetensen kring miljögifter saknas i nämndens verksamhet då arbetet
med kemikalier ligger långt ifrån nämndens kärnverksamhet.
Mål 8 – Tillförsel av miljögifter och andra farliga ämnen till mark, ytvatten,
grundvatten, hav och luft ska minimeras, främst med hjälp av nya tekniska
lösningar.
Samtliga nämnder och kommunala bolag ska ta fram en handlingsplan för att
minska spridning av mikroplaster. Arbetsmarknadsnämnden anser inte att dess
verksamhet kan påverka detta. Dock behövs det stöd och kompetens vid
framtagande av omnämnd handlingsplan om den trots detta ska tas fram.
Mål 10 – Etisk resurs- och energihushållning ska genomsyra all verksamhet i
kommunkoncernen.
Bland åtgärdsförslagen nämns att mängden matsvinn ska minska samt att digitala
system införs för att mäta matsvinnet. Arbetsmarknadsnämnden omfattas enbart
marginellt. Vidare anser arbetsmarknadsnämnden att det inte är görbart att mäta
matsvinn då nämnden inte hanterar livsmedel.

