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§ 105 

Svar på motion - Botkyrka - en miljökommun att räkna med! 
(MP) (KS/2018:564) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Reservation 

Samtliga ledamöter för (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
Sammanfattning 
Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), Embla Trygg (MP) och Inger Grönberg 
(MP) väckte vid kommunfullmäktige 2018-09-27 en motion – Botkyrka - en 
miljökommun att räkna med! I motionen beskriver de att Botkyrka kommun 
har varit en framstående klimatkommun tack vare beslut som fattades för 
ungefär tio år sedan men att Botkyrka kommun förlorat sin plats som före-
bild i frågan. För att kommunen ska ha en tätposition som miljökommun fö-
reslår motionärerna enskilda åtgärder samt att ett miljöprogram utformas. 
 
Åtgärderna som lyfts fram är: 
- Skydd av värdefull natur genom fler naturreservat 
- Återupplevat arbete med hållbara transporter för att öka andelen resor 

med kollektivtrafik  
- Skärpta miljömål i upphandlingar 
- Stopp för exploatering av jordbruksmark 
- Mer resurser till arbetet med enskilda avlopp i områden som inte uppnår 

eller riskerar att inte uppnå god ekologisk status 
- Tillförande av medel för genomförandet av vattenprogrammets lokala 

åtgärdsplan 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-
03-25. 
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Motivering 

Kommunfullmäktige beslutade i kommunens ”Mål och budget 2017 med 
flerårsplan 2018-2020” att ge miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att 
ta fram ett miljöprogram för Botkyrka kommun. Uppdraget återrapportera-
des i januari 2019 som resulterade i ”Botkyrkas Miljöplattform, samman-
ställning av Botkyrka kommuns miljömål”. Det är inte ett styrande doku-
ment, utan en sammanställning av de miljömål som styr kommunen. 
 
Miljöplattformen för Botkyrka kommun är uppdelad i fyra temaområden: 
klimatsmart, rent vatten, grön kommun samt hållbar vardag. Målen inom re-
spektive temaområde beskriver det önskade resultatet av kommunens miljö-
arbete. För flera av de lokala målen finns indikatorer som används för att 
mäta hur långt kommunen har kommit för att uppfylla målen. Vilka åtgärder 
som behöver genomföras för att nå målen beskrivs i kommunövergripande 
strategier eller i förvaltningars och enheters egna handlingsplaner. 
 
Vid kommunstyrelsens beslut §15 Botkyrkas Miljöplattform – Samman-
ställning av Botkyrka kommuns miljömål (KS/2018:803) uppmanades 
miljö- och hälsoskyddsnämnden att utreda hur styrning kan ske genom upp-
följning av målen. Uppdraget ska samordnas med pågående arbete för upp-
följning av Agenda 2030. 
 
Botkyrka kommun har fortfarande en tätposition bland landets kommuner 
både i klimat- och i miljöarbetet Mittenmajoriteten ser Botkyrkas påverkan 
på klimat och miljö som en prioriterad fråga. Samtidigt instämmer vi med 
motionärerna om att det finns mycket kvar att göra inom miljöarbetet.  
 
I april 2019 beslutade kommunfullmäktige om ”Mittenmajoritetens politiska 
plattform” som beskriver politiska prioriteringar och viljeinriktningar under 
mandatperioden 2019 - 2022. Där återfinns bland annat   ”Problem 6: Bot-
kyrkas påverkan på klimat och miljö”. 
 
Yrkande 

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till motionen, bilaga. 
 
Propositionsordning  

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Mats Einarssons (V) bifallsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.  
_____   
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 Svar på motion - Botkyrka - en miljökommun att räkna med! (MP) 

(KS/2018:564) 

 

 

Vänsterpartiet delar den bild som beskrivs i motionen, att Botkyrka kommun har 

varit en framstående klimatkommun tack vare beslut som fattades för ungefär 

tio år sedan men att kommunen idag har förlorat sin plats som förebild. För att 

återta denna position behöver vi vidta en rad konkreta åtgärder, och de förslag 

som framförs i motionen är bra och ändamålsenliga. 

 

Vi anser inte att Botkyrkas Miljöplattform som presenterades i januari 2019 kan 

anses motsvara det ambitiösa miljöprogram som motionärerna efterlyser. 

Miljöplattformen är bara en sammanställning av det arbete som redan pågår, 

utan den ambitionshöjning som motionärerna anser skulle behövas om vi 

faktiskt strävar efter att åter bli ett föredöme inom kommunalt miljö- och 

klimatarbete. Att vi utreder möjligheten att inrätta två nya naturreservat är inte 

detsamma som att upprätta en plan för att skydda värdefull natur. En plan för 

att återuppliva arbetet med hållbara transporter innebär att göra något utöver 

det arbete som redan pågår medan trenden fortsätter åt fel håll. Skärpta 

miljömål i upphandlingar är inte detsamma som att det finns ett samarbete 

mellan miljöenheten och upphandlingsenheten. Att införa ett stopp för 

exploatering av jordbruksmark innebär att göra något annat än att efterleva 

gällande översiktsplan, och sker inte automatiskt bara därför att det är möjligt. 

Att prioritera tillsynen av enskilda avlopp i vissa områden är inte detsamma som 

att tillföra mer resurser. Att tillföra medel för genomförandet av 

vattenprogrammets lokala åtgärdsplan är inte detsamma som att hantera 

detsamma inom den ordinarie budgetprocessen. 

 

 

Jag yrkar bifall till motionen. 

 
Mats Einarsson 
Vänsterpartiet 

KOMMUNSTYRELSEN 2019-06-03 (105) 
 
YRKANDE 
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Kommunledningsförvaltningen  
 

 
Referens 

 
Mottagare 

Rana Dyab 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

Yttrande över motion – Botkyrka – en miljökommun att räkna 
med! 

 
Sammanfattning 

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), Embla Trygg (MP) och Inger Grönberg (MP) 
väckte vid kommunfullmäktige 2018-09-27 en motion – Botkyrka - en miljö-
kommun att räkna med! I motionen beskriver de att Botkyrka kommun har 
varit en framstående klimatkommun tack vare beslut som fattades för ungefär 
tio år sedan men att Botkyrka kommun förlorat sin plats som förebild i frågan. 
För att kommunen ska ha en tätposition som miljökommun föreslår motion-
ärerna enskilda åtgärder samt ett miljöprogram utformas. 
 
Åtgärderna som lyfts fram är: 

 Skydd av värdefull natur genom fler naturreservat 
 Återupplevat arbete med hållbara transporter för att öka andelen resor 

med kollektivtrafik  
 Skärpta miljömål i upphandlingar 
 Stopp för exploatering av jordbruksmark 
 Mer resurser till arbetet med enskilda avlopp i områden som inte 

uppnår eller riskerar att inte uppnå god ekologisk status 
 Tillförande av medel för genomförandet av vattenprogrammets lokala 

åtgärdsplan 
 
Ärendet 

Elisabeth Nobuoka Nordin, Embla Trygg och Inger Grönberg (MP) väckte vid 
kommunfullmäktige 2018-09-27 en motion – Botkyrka - en miljökommun att 
räkna med! Deras förslag till beslut är: 
 
att införa ett miljöprogram i enlighet med vad som anförts i motionen 
 
att ge kommunledningsförvaltningen och miljöenheten i uppdrag att utreda hur 
ett sådant miljöprogram bäst kan utformas. 
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Miljöenheten har yttrat sig i ärendet. Kommunledningsförvaltningen lämnar 
2019-03-25 ett yttrande över motionen. 
 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom Miljöenhetens yttrande 
 

Miljöenheten svarar följande på de punkter motionärerna har gett exempel på 
som viktiga åtgärder för att ta en tätposition i miljöfrågorna samt på förslaget 
att införa ett miljöprogram:  
 

 Skydd av värdefull natur genom fler naturreservat 
Kommentar: Nämnden har ett fullmäktigeuppdrag att innan 2019-09-06 utreda 
inrättandet av ett naturreservat vid Norsborgs strandskog, med arbetsnamnet 
”Mälarskogen”, från Slagstabadet till Norsborgs vattenverk längs med vattnet. 
Nämnden har också svarat positivt på ett medborgarförslag att utreda Fårberget 
som ett reservat.  
 

 Återupplivat arbete med hållbara transporter för att öka andelen 
som reser med kollektivtrafik där nu utvecklingen går åt fel håll 

Kommentar: Detta pågår kontinuerligt och är prioriterat. Översiktsplanen 
anger att exploatering ska ske i kollektivtrafiknära lägen. En trafikstrategi hål-
ler på att tas fram under 2019, där redan en nulägesanalys är gjord. Ett uppdrag 
ligger för att ta fram en kollektivtrafikplan 2019. Under trafikantveckan i sep-
tember varje år finns möjlighet att satsa på aktiviteter för ökat kollektivtrafik-
resande. Kontinuerliga möten med Trafikverket sker där dessa frågor tas upp. 
 

 Skärpta miljömål i upphandlingar 
Kommentar: Miljöenheten deltar och ger råd i flera upphandlingar, om bland 
annat transporter och kemikalier. Det finns ett nära samarbete mellan miljöen-
heten och upphandlingsenheten. 
 

 Stopp för exploatering av jordbruksmark 
Kommentar: Detta styrs i översiktsplanen och kan också behandlas i detaljpla-
ner. 
 

  Mer resurser till enskilda avlopp i områden som inte uppnår eller 
riskerar att inte uppnå god ekologisk status 
Kommentar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i tillsynsplanerna de senaste 
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tre åren prioriterat tillsynen av enskilda avlopp, och planerar att fortsätta med 
det enligt behovsutredningen. 
 

 Tillförande av medel för genomförandet av vattenprogrammets lo-
kala åtgärdsplan 

Kommentar: Idag begärs medel för vattenåtgärder inom den ordinarie budget-
processen. Till exempel dagvattenanläggningen i Alby/Fittja. I exploaterings- 
och planprocessen ställs krav och exploatören bekostar utredningar. Några 
projekt delfinansieras via statliga bidrag. Som nämnts i omvärldsanalysen 
kommer det behövas ökade medel för åtgärder som driver mot att vi klarar 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Frågan bör kunna hanteras inom ordinarie-
budgetprocess. Det har införts ett extra kommunfullmäktigemål om vatten i 
mål och budget 2019 med flerårsplan 20/22. Det innebär att kommunen lyfter 
vattenfrågorna ytterligare. Ett program för mikro- och makroplaster har varit 
ute på remiss till nämnderna, svaren håller på att sammanställas, och ska vidare 
för slutligt beslut.  
 

 Återinföra miljöprogram 
Motionen lyfter fram att det inte räcker med punktvisa insatser, utan att alla 
miljoner små beslut som fattas av anställda och medborgare och som påverkar 
miljön ska vara hållbara. Botkyrka hade tidigare ett miljöprogram som var vida 
känt som behöver återinföras. Metoden nudging skulle kunna användas i den 
processen som en knuff i rätt riktning. 
 
Kommentar:  
Tidigare Miljöledningssystem och certifiering för hållbar utveckling 
Det miljöprogram motionen hänvisar till bedöms vara miljöledningssystemet 
som började införas redan 1997 i kommunen efter två motioner, en från Soci-
aldemokraterna, och en från Miljöpartiet. Ett mål infördes i kommunens mål 
och budget som då kallades för Flerårsplanen att alla förvaltningar med tillhö-
rande enheter i kommunen skulle införa systemet. Från 2004 utökades syste-
met till att innefatta även sociala och ekonomiska aspekter, och fortsatte att 
drivas som en process av en projektgrupp och styrgrupp. Systemet drevs med 
ändrat namn till ”Certifieringen för hållbar utveckling” År 2009 omfattades 
alla 167 enheter i kommunen av systemet. Då hade drygt 6000 anställda utbil-
dats i konceptet hållbar utveckling, alla enheter hade mål och aktiviteter inom 
ekonomi, miljö och sociala aspekter, och alla hade genomgått revisioner med 
medföljande diplomutdelning av kommunstyrelsens ordförande och kommun-
direktören. 
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Från 2009 togs målet bort från Flerårsplanen med uppdraget att förvaltningarna 
själva skulle driva arbetet vidare inom det ordinarie styrsystemet. Systemet 
blev uppmärksammat både nationellt och internationellt, eftersom det var så 
decentraliserat och byggde på enheternas engagemang, medan det samtidigt 
var ett krav i ett av kommunfullmäktiges viktigaste styrande dokument. 
 
Botkyrkas Miljöplattform-sammanställning av Botkyrka kommuns mil-
jömål 
Kommunfullmäktige beslutade i kommunens ”Mål och budget 2017 med 
flerårsplan 2018-2020” att ge miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att ta 
fram ett miljöprogram för Botkyrka kommun. Syftet med uppdraget är att 
sammanställa befintliga kommunala mål som är kopplade till klimat- och mil-
jöarbetet och presentera dem i ett samlat dokument. Miljöprogrammet ska på 
så sätt ge en övergripande målbild av kommunens klimat- och miljöarbete. 
Dokumentet benämns ”Botkyrkas Miljöplattform, sammanställning av Bot-
kyrka kommuns miljömål” och var klart december 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Leif Eriksson   Elif Koman André 
Kommundirektör Hållbarhetsdirektör samhälls-

utveckling   
   
 
_________ 
Expedieras till 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 



Sign 

 
 

Beslutsexpediering 
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§ 6      

Svar på motion till miljö- och hälsoskyddsnämnden: Miljö-
program (Botkyrka – en miljökommun att räkna med) 
 
Beslut 

         Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Motivering     
Det finns redan ett uppdrag i kommunstyrelsens beslut §15 Botkyrkas Miljö-
plattform – Sammanställning av Botkyrka kommuns miljömål (KS/2018:803) 
där nämnden uppmanas att utreda hur styrning kan ske genom uppföljning av 
målen i Botkyrkas miljöplattform.  
 
Uppdraget ska samordnas med pågående arbete för uppföljning av Agenda  
2030. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över motion 
Miljöprogram (Botkyrka – en miljökommun att räkna med). Ärendet inkom 
2018-10-26 till miljö- och hälskyddsnämnden för yttrande snarast efter 
nämndens sammanträde i januari 2019. Nämnden har begärt att få förlängd 
svarstid till att svara efter februarisammanträdet.  
 
I motionen Botkyrka – en miljökommun att räkna med framhåller motion-
ärerna Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), Inger Grönberg (MP), Embla Trygg 
(MP) att mycket fokus under senare år har lagts på klimatfrågan och övriga 
miljöfrågor prioriteras ner. Motionärerna skriver att det är mycket kvar att 
göra och punktar upp några enskilda viktiga åtgärder. 
 
Miljöenheten kommenterar dessa punktade åtgärder i den här skrivelsen, men 
vill också hänvisa till att en fylligare beskrivning av miljö- och hälsoskydds-
nämndens arbete finns i dokument som nämndens årsredovisning, tillsyns-
planer för miljöbalken, tobakskontrollen och livsmedelskontrollen, miljöö-
vervakningsprogrammet, vattenprogrammet Botkyrkas blå värden och natur-
vårdsprogrammet Botkyrkas gröna värden.  
 
Miljöenheten håller med motionärerna att det finns mycket kvar att göra inom 
miljöarbetet, men vill nog framhålla att Botkyrka kommun fortfarande har en 
tätposition bland landets kommuner både i klimat och i miljöarbetet.  
 
 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Miljöenheten 

 
Referens 

 
Mottagare 

Ingrid Molander 
 
 
 
 
 
 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 

Svar på motion till miljö- och hälsoskyddsnämnden: Miljö-
program (Botkyrka – en miljökommun att räkna med) 
 
Förslag till beslut 
    
Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Motivering     
Det finns redan ett uppdrag i kommunstyrelsens beslut §15 Botkyrkas Miljö-
plattform – Sammanställning av Botkyrka kommuns miljömål (KS/2018:803) 
där nämnden uppmanas att utreda hur styrning kan ske genom uppföljning av 
målen i Botkyrkas miljöplattform.  
 
Uppdraget ska samordnas med pågående arbete för uppföljning av Agenda  
2030. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över motion 
Miljöprogram (Botkyrka – en miljökommun att räkna med). Ärendet inkom 
2018-10-26 till miljö- och hälskyddsnämnden för yttrande snarast efter nämn-
dens sammanträde i januari 2019. Nämnden har begärt att få förlängd svarstid 
till att svara efter februarisammanträdet.  
 
I motionen Botkyrka – en miljökommun att räkna med framhåller motionärerna 
Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), Inger Grönberg (MP), Embla Trygg (MP) att 
mycket fokus under senare år har lagts på klimatfrågan och övriga miljöfrågor 
prioriteras ner. Motionärerna skriver att det är mycket kvar att göra och punk-
tar upp några enskilda viktiga åtgärder. 
 
Miljöenheten kommenterar dessa punktade åtgärder i den här skrivelsen, men 
vill också hänvisa till att en fylligare beskrivning av miljö- och hälsoskydds-
nämndens arbete finns i dokument som nämndens årsredovisning, tillsynspla-
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ner för miljöbalken, tobakskontrollen och livsmedelskontrollen, miljöövervak-
ningsprogrammet, vattenprogrammet Botkyrkas blå värden och naturvårdspro-
grammet Botkyrkas gröna värden.  
 
Miljöenheten håller med motionärerna att det finns mycket kvar att göra inom 
miljöarbetet, men vill nog framhålla att Botkyrka kommun fortfarande har en 
tätposition bland landets kommuner både i klimat och i miljöarbetet.  
 
 
I motionen lämnas följande förslag: 
 
”Vi föreslår därför kommunfullmäktige att besluta 

 
att  införa ett miljöprogram i enlighet med motionen 
 
att  ge kommunledningsförvaltningen och miljöenheten i uppdrag att 

utreda hur ett sådant miljöprogram bäst kan utformas” 
 
 
I kommunstyrelsens beslut §15 Botkyrkas Miljöplattform – Sammanställning 
av Botkyrka kommuns miljömål (KS/2018:803) beslutades: 
  
1. Kommunstyrelsen har tagit del av Botkyrkas Miljöplattform, sammanställ-
ning av Botkyrka kommuns miljömål och anser uppdraget som återrapporterat. 
2. Kommunstyrelsen anmäler ärendet till kommunfullmäktige. 
3. Kommunstyrelsen uppmanar miljö- och hälsoskyddsnämnden att utreda 
hur styrning kan ske genom uppföljning av målen. Uppdraget ska samordnas 
med pågående arbete för uppföljning av Agenda 2030. 
 
Det finns således redan ett uppdrag från kommunstyrelsen till miljö- och häl-
soskyddsnämnden att utreda frågan som berörs i motionen.    
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Svar på motionen 
I motionen Botkyrka – en miljökommun att räkna med framhåller motionärerna 
Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), Inger Grönberg (MP), Embla Trygg (MP) att 
mycket fokus under senare år har lagts på klimatfrågan och övriga miljöfrågor 
prioriteras ner. Motionärerna skriver att det är mycket kvar att göra och punk-
tar upp några enskilda viktiga åtgärder. 
 
Miljöenheten kommenterar dessa punktade åtgärder i den här skrivelsen, men 
vill också hänvisa till att en fylligare beskrivning av miljö- och hälsoskydds-
nämndens arbete finns i dokument som nämndens årsredovisning, tillsynspla-
ner för miljöbalken, tobakskontrollen och livsmedelskontrollen, miljöövervak-
ningsprogrammet, vattenprogrammet Botkyrkas blå värden och naturvårdspro-
grammet Botkyrkas gröna värden.  
 
Miljöenheten håller med motionärerna att det finns mycket kvar att göra inom 
miljöarbetet, men vill nog framhålla att Botkyrka kommun fortfarande har en 
tätposition bland landets kommuner både i klimat och i miljöarbetet.  I många 
frågor är det svårt att dra gränsen mellan vad som definieras som respektive 
miljö och klimat.  Områden som vatten, naturvård, avfall, cirkulär ekonomi, 
luft etc går att sortera in under båda distinktionerna beroende på vilken ut-
gångspunkt man har från klimat, biologisk mångfald, klimatanpassning, ener-
gianvändning eller resursförbrukningssynpunkt. Miljö- och hälsoskyddsnämn-
den utgår från de nationella miljömålen. 
 
Motionärerna har i punktform gett exempel på några enskilda viktiga åtgärder 
för att visa ledarskap och ta en tätposition i miljöfrågorna. Dessa kommenteras 
under varje punkt nedan. 
 

 Skydd av värdefull natur genom fler naturreservat 
Kommentar: Nämnden har ett fullmäktigeuppdrag att innan 2019-09-06 utreda 
inrättandet av ett naturreservat vid Norsborgs strandskog, med arbetsnamnet 
”Mälarskogen”, från Slagstabadet till Norsborgs vattenverk längs med vattnet. 
Nämnden har också svarat positivt på ett medborgarförslag att utreda Fårberget 
som ett reservat. 
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 Återupplivat arbete med hållbara transporter för att öka andelen 

som reser med kollektivtrafik där nu utvecklingen går åt fel håll 
Kommentar: Detta pågår kontinuerligt och är prioriterat. Översiktsplanen 
anger att exploatering ska ske i kollektivtrafiknära lägen.  En trafikstrategi hål-
ler på att tas fram under 2019, där redan en nulägesanalys är gjord. Ett uppdrag 
ligger för att ta fram en kollektivtrafikplan 2019. Under trafikantveckan i sep-
tember varje år finns möjlighet att satsapå aktiviteter för ökat kollektivtrafikre-
sande. Kontinuerliga möten med Trafikverket sker där dessa frågor tas upp. 
 
 
 

 Skärpta miljömål i upphandlingar 
Kommentar: Miljöenheten deltar och ger råd i flera upphandlingar, om bland 
annat transporter och kemikalier. Det finns ett nära samarbete mellan miljöen-
heten och upphandlingsenheten. 
 

 Stopp för exploatering av jordbruksmark 
Kommentar: Styrs i översiktsplanen, och kan också behandlas i detaljplaner. 
 

 Mer resurser till enskilda avlopp i områden som inte uppnår eller 
riskerar att inte uppnå god ekologisk status 

Kommentar: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i tillsynsplanerna de senaste 
tre åren prioriterat tillsynen av enskilda avlopp, och planerar att fortsätta med 
det enligt behovsutredningen.  
 

 Tillförande av medel för genomförandet av vattenprogrammets lo-
kala åtgärdsplan 

Kommentar: Idag begärs medel för vattenåtgärder inom den ordinarie budget-
processen. Till exempel dagvattenanläggningen i Alby/Fittja.  I exploaterings- 
och planprocessen ställs krav och exploatören bekostar utredningar. Några 
projektet delfinansieras via statliga bidrag. Som nämnts i omvärldsanalysen 
kommer det behövas ökade medel för åtgärder som driver mot att vi klarar 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Frågan bör kunna hanteras inom ordinarie-
budgetprocess. Det har införts ett extra kommunfullmäktigemål om vatten i 
mål och budget 2019 med flerårsplan 20/22. Det innebär att kommunen lyfter 
vattenfrågorna ytterligare. Ett program för mikro- och makroplaster har varit 
ute på remiss till nämnderna, svaren håller på att sammanställas, och ska vidare 
till kommunfullmäktige. 
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 Återinföra miljöprogram 

Motionen lyfter fram att det inte räcker med punktvisa insatser, utan att alla 
miljoner små beslut som fattas av anställda och medborgare och som påverkar 
miljön ska vara hållbara. Botkyrka hade tidigare ett miljöprogram som var vida 
känt som behöver återinföras. Metoden nudging skulle kunna användas i den 
processen som en knuff i rätt riktning. 
 
Kommentar:  
Tidigare Miljöledningssystem och certifiering för hållbar utveckling 
Det miljöprogram motionen hänvisar till är nog miljöledningssystemet som 
började införas redan 1997 i kommunen efter två motioner, en från socialde-
mokraterna, och en från miljöpartiet. Ett mål infördes i kommunens mål och 
budget som då kallades för Flerårsplanen att alla förvaltningar med tillhörande 
enheter i kommunen skulle införa systemet. Från 2004 utökades systemet till 
att innefatta även sociala och ekonomiska aspekter, och fortsatte att drivas som 
en process av en projektgrupp och styrgrupp. Systemet drevs med ändrat namn 
till ”Certifieringen för hållbar utveckling” År 2009 omfattades alla 167 enheter 
i kommunen av systemet. Då hade drygt 6000 anställda utbildats i konceptet 
hållbar utveckling, alla enheter hade mål och aktiviter inom ekonomi, miljö 
och sociala aspekter, och alla hade genomgått revisioner med medföljande 
diplomutdelning av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.  
Från 2009 togs målet bort från Flerårsplanen med uppdraget att förvaltningarna 
själva skulle driva arbetet vidare inom det ordinarie styrsystemet. 
 
Systemet blev uppmärksammat både nationellt och internationellt, eftersom det 
var så decentraliserat och byggde på enheternas engagemang, medan det sam-
tidigt var ett krav i ett av kommunfullmäktiges viktigaste styrande dokument. 
  
Botkyrkas Miljöplattform-sammanställning av Botkyrka kommuns mil-
jömål 
Kommunfullmäktige beslutade i kommunens ”Mål och budget 2017 med 
flerårsplan 2018-2020” att ge miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att ta 
fram ett miljöprogram för Botkyrka kommun. Syftet med uppdraget är att 
sammanställa befintliga kommunala mål som är kopplade till klimat- och mil-
jöarbetet och presentera dem i ett samlat dokument. Miljöprogrammet ska på 
så sätt ge en övergripande målbild av kommunens klimat- och miljöarbete.  
Dokumentet benämns ”Botkyrkas Miljöplattform, sammanställning av Bot-
kyrka kommuns miljömål” och var klart december 2018. 
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Kommunstyrelsens beslut §15 Botkyrkas Miljöplattform – Sammanställ-
ning av Botkyrka kommuns miljömål (KS/2018:803) beslutades:
  
1. Kommunstyrelsen har tagit del av Botkyrkas Miljöplattform, sammanställ-
ning av Botkyrka kommuns miljömål och anser uppdraget som återrapporterat. 
2. Kommunstyrelsen anmäler ärendet till kommunfullmäktige. 
3. Kommunstyrelsen uppmanar miljö- och hälsoskyddsnämnden att utreda 
hur styrning kan ske genom uppföljning av målen. Uppdraget ska samordnas 
med pågående arbete för uppföljning av Agenda 2030. 
 
Det finns således redan ett nyligen givet uppdrag från kommunstyrelsen att 
utreda frågan som föreslås i motionen.  
 
 
 
 
 
 
Carina Molin                    Ulrika Svärd 
Förvaltningschef            Miljöchef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen           Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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