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Remiss Trelleborgs kommuns
miljömålsprogram - Lokala miljömål 2021-2030
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har remitterat Trelleborgs kommuns miljömålprogram
till samtliga nämnder och kommunala bolag. Bilagt ligger tekniska
serviceförvaltningens förslag till remissvar.
Med utgångspunkt i de 16 nationella miljömålen har tio lokala miljömål för
Trelleborgs kommun formulerats. De tio lokala målen är sorterade i fem
inriktningar; God bebyggd miljö, Vatten i balans, Natur- och landsbygdsvärden,
Giftfri livsmiljö och Begränsad klimatpåverkan. Målen har brutits ner i
åtgärdsförslag, indikatorer och ansvarig nämnd/bolag. Förvaltningen har
kommenterat flertalet av de aktuella delmålen utifrån termer som
planerat/genomfört/pågår/kräver utökad budget samt lämnat ett antal längre
kommentarer (se vidare bilaga).
Förvaltningens verksamhet spänner över många områden och kompetenser och vi
berörs av över 40 av kommunens miljömål. Remissvaret hade kunnat vara ännu
mer omfattande, men tjänstepersoner från förvaltningen finns också med i
miljömålsarbetet och kan förtydliga och förklara. Det har lagts vikt vid att för
nämnden lyfta fram de åtgärdsförlag i miljömålen som kräver utökad eller kraftigt
utökad budget.
I flera åtgärdsförslag finns snarlika mål och åtgärder i andra strategiska dokument
inom kommunen. Om inte planer och styrdokument kan renodlas bör
uppföljningsarbetet synkroniseras för effektiv hantering. I miljömålsprogrammets
kunskapsunderlag bör det för varje mål och åtgärdsförslag räknas upp vilka andra
strategiska dokument som kan kopplas till måluppfyllelsen.
De globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt,
miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. En koppling till Agenda 2030 behövs i
miljömålsprogrammet.

Beslutsunderlag
Miljömålsprogram, remisshandling PL 2020-13. Bidrag från aktuella avdelningar
vid förvaltningen.
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Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta
att godkänna remissvaret
att översända remissvaret till samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Ärendet
Rubriken Ärendet och dess innehåll kommer inte att visas i Kallelsen.

