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Miljöbokslut 2016
Förslag till beslut
Miljöbokslut för 2016 godkänns.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Bakgrund
I samband med det reguljära bokslutet redovisar Värmdö kommun årligen ett särskilt
miljöbokslut. Hållbarhetsfrågor är reglerat i såväl den långsiktiga visionen, i inriktningsmål
för mandatperioden samt i ett flertal styrdokument. Redovisningen av kommunens
miljöarbete 2016 har utgångspunkt i kommunens sex lokala miljömål som antogs av
kommunfullmäktige i juni 2016.

Ärendebeskrivning
Värmdös sex lokala miljömål är utformade efter Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål,
regionala miljömålsprioriteringar och kommunens specifika förhållanden och förutsättningar.
Miljömålen beskriver en vision inom de miljöområden som kommunen prioriterar och ger
vägvisning om hur kommunen ska arbeta får att uppnå målen.
Värmdö kommuns lokala miljömål är:
-

En god bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan
Grundvatten av god kvalitet
Giftfri miljö
Hav i balans, levande kust och skärgård och ingen övergödning
Ett rikt växt- och djurliv

Årets uppföljning ger en bild av hur miljöarbetet fortlöper i kommunen och beskriver delar av
det arbete som genomförts inom miljöområdet under 2016.
Under hösten 2016 påbörjade kommunen arbetet med att identifiera indikatorer för att följa
upp de nya målen. Arbetet är pågående och de indikatorer som redovisas för 2016 bör
vidareutvecklas.

Bedömning
Årets miljöbokslut visar bland annat att Värmdö de senaste åren har arbetet aktivt med att
konkretisera sin vision om en hållbar utveckling genom utveckling av policys och planer som
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ger förutsättningar för att beakta natur och kulturvärden, klimatet och livsmiljöer i
kommunens fortsatta utveckling.
Vidare visar uppföljningen att utbyggnad av trafikinfrastruktur, kommunalt vatten och avlopp
och centralt belägen bebyggelse pågår enligt plan. Ett aktivt miljöarbete pågår inte minst i
våra förskolor.
Biltätheten i kommunen ökar medan andelen kollektivtrafikanter är relativt låg och
kommunens beslutade klimatmål bedöms svåra att nå.
I årets uppföljning av miljöarbetet bedöms respektive miljömål som delvis uppfyllt och de sex
miljömålen bedöms sammantaget som delvis uppfyllda.
Miljöbokslut 2016 föreslås godkännas.
Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Miljöbokslutet bedöms vara positivt för miljön då det bidrar till att tydliggöra utvecklingen
inom miljöområdet.
Konsekvenser för medborgarna

Miljöbokslutet tydliggör kommunens arbete inom de redovisade områdena.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn, utöver vad som
identifierats för medborgare ovan.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kansli- och utredningsavdelningen i samverkan med övriga
rapporterande avdelningar.
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