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Hur sköts miljöarbetet i kommunen

Till
Kommunstyrelsen samt
Miljö- och Byggnadsnämnden
i Kristinehamn

Hur sköts

Miljöarbetet i Kristinehamns kommun?

Sällskapet för naturskydd i Kristinehamn, krets av Naturskyddsföreningen, önskar svar

på rubricerad frågeställning.

I rapporten Lokala miljömål för Kristinehamns kommun från 2008-01-31 nämns ett mil-
jöstrategiskt projekt som var ett samarbete mellan miljö- och stadsbyggnadsförvaltning-

en och Stadskansliet under åren 2006-2007. Arbetet hade länsstyrelsens förslag till
regionala miljömål som grund. Projektet mynnade ut med underlag för en plan för lång-

siktig och hållbar utveckling (PLHU) där elva plan- och projektområden antogs och vars

syfte var att bli betydelsefulla delar i kommunens arbete med miljöfrågor och utfor-
mande av lokala miljömåI.

Nu drygt fem år senare ser vi en färdig Energi- och klimatplan, Vindkraftsplan och Av-

fallsplan. Ett vattenvårdsprojekt är i sin slutfas. Fyra av totalt elva planerade projektom-

råden.

Vi ser de framtagna planerna som utmärkta underlag för ett aktivt miljöarbete i kom-

munen. Varje enskild kommun med seriöst miljötänkande bör utforma egna lokala mil-
jömål utifrån de nationella och regionala miljömålen. Lokala miljömålsom i den egna

kommunala verksamheten är vägledande mot en långsiktig hållbar utveckling. I rappor-

ten "Lokala miljömålför Kristinehamns kommun", finns lokala miljömål presenterade.

Men arbetet med att fullt ut omsätta miljömålen i den kommunala verksamheten tycks

ha avstannat.

Sedan 2008 sker en central miljöredovisning med gröna nyckeltal/miljöindikatorer från

förvaltningar och bolag i samband med bokslutet till kommunstyrelsen och kommun-

fullmäktige. De gröna nyckeltalen visar miljöarbetets utveckling och ger underlag för
diskussioner och beslut om nya mål och åtgärder.

Då arbetet med att ta fram de planer som beskrivits i PLHU, och förverkligandet av lo-

kala miljömål avstannat, blir redovisningen inaktuell och ofullständig och viktiga miljöin-
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dikatorer saknas. I miljöredovisningen till kommunfullmäktige 2013 under rubriken

Grönstruktur inkl. friluftsliv/naturvård, hänvisas fortfarande naturvården till en skogs-

skötselplan från 1988 och till riktlinjer i kommunens översiktsplan från 2005.

Vi tror att miljöredovisningen måste kompletteras med fler gröna nyckeltal för att ge en

heltäckande bild av kommunens miljöarbete. Se medföljande bilaga. Vi anser vidare att
miljöindikatorerna ska lyftas fram och presenteras på kommunens hemsida med en för-
klaring om vad varje indikator visar och dess utvecklingstrend.

Vi vill se att arbetet med framtagande av de plan- och projektområden som beskrivits i

PLHU återupptas och att de kompletteras med en ny skogsbruksplan med inriktning på

naturvård och friluftsliv. Detta för att ge underlag till att utveckla och förverkliga alla de

planerade lokala miljömålen så att vår kommun får styrning mot en hållbar utveckling.

Sällskapet för Naturskydd ser fram mot en redovisning och gärna en dialog om hur
kommunen arbetar med ovan nämnda frågor.

Björn Broqvist 2013-10-07
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Bilaga.

Förslag på Gröna nyckeltal/M iljöindikatorer.
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Bi laga mi ljöindkatorer.

Förslag på Gröna nyckeltal/Miliöindikatorer

Nedanstående miljöindikatorer inom respektive miljömål är några exempel på

miljöindikatorer från Naturvårdsverkets webbplats Miljomal'nu

Begränsad milj öpåverkan
Energianvändning God bebyggd miliö
Klimatpåverkande utsläpp Hushållsavfall
Körsträcka med bil Planering energi

Grönstrukturplan
Grundvatten av eod kvalit6 Återvinning
Vattens§ddsområden Radon

Ett rikt odlingslandskap Giftfri miliö
Betesmarker Ekologisk mat
Slåtterängar Förorenade områden

Miljöledningssystem
Frisk luft Gift i fisk
Kvävedioxid Slamgifter
Svaveldioxid
Partiklar i luft
Bensen S§ddade sjöar och vattendrag

Strandnära byggande vid sjöar och

Bara naturlig försurnins vattendrag
Försurad skogsmark
Försurade sjöar Levande skogar

Skydd av skog
Ingen övergödning Skogsbruksplan
S§ddszoner
Fånggrödor Ett rikt växt- och djurliv

Häckande fåglar i olika biotoper
Mvllrande våtmarker
Slrydd av våtmarker
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