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Kommunfullmäktige 201207, punkt 29, § 158, KS 2019/0120 
Antagande av Miljö- och klimatprogram 2021-2030 
 
 

Uppdraget från kommunledningen har varit att göra en försiktig revidering utifrån 
nuvarande Miljöprogram och Klimatstrategi. Samtidigt har 

• Klimatstrategin slagits samman med Miljöprogrammet. 

• Genomförandetiden dubblerats från fem till tio år, fram till 2030. 

• Handlingsplan ersatts av ett ”verksamhetsstöd” som inte tas upp till beslut i KF. 
 
Tre grundläggande fel som är allt annat än försiktiga och visar på bristande ambitionsnivå 
från kommunledningen och sänker trovärdigheten inom klimatområdet. 
 
Klimatförändringarna sker väldigt snabbt nu. Enligt forskare har vi bara 10 år på oss att ställa 
om till en hållbar nivå för sedan har det gått för långt, då har det blivit irreversibelt. 
Samtidigt görs stora framsteg när det gäller möjliga åtgärder för att ställa om. Att i det läget 
ha ett klimatprogram som sträcker sig ända fram till 2030 blir alltför trubbigt. Vi måste 
kunna ta nya beslut och åtgärder utifrån nya kunskap inom klimatområdet som kommer 
dagligen. Därför är 10 år för lång tid för ett Klimatprogram och därför borde ingen samman-
slagning ha skett med Miljöprogrammet. 
 
Ett mål blir inte ett resultat förrän de verkställande har tagit beslut och genomfört åtgärden. 
Hur mycket avtryck har Klimatstrategin och Miljöprogrammet gjort i nämndernas mål, 
budgetar och verksamhetsplaner? Näst intill obefintliga avtryck! 
 
Så länge Miljö- och klimatprogrammet inte åtföljs av en handlingsplan med skarpa krav på 
åtgärder och tidplan som beslutas i KF finns ingen trovärdighet i programmet. Att skicka med 
en idékatalog, kallad Verksamhetsstöd, är att ägna sig åt önsketänkande och inget annat. 
 
Miljöpartiet i Danderyd har lämnat ett remissyttrande på förslaget till Miljö- och klimat-
program där vi framför konkreta förslag på hur både programmet och Verksamhetsstödet 
kan förbättras. Remissvaret finns i bilagan ”Samrådsredogörelse” till detta ärende i 
handlingarna. 
 
  



 
Danderyd hade i 2019-års klimatranking tagit sig upp till en hedervärd 16:e plats. I årets 
ranking har Danderyd ramlat ner till plats 19 bland landets kommuner. Fortfarande en hög 
placering men ett tydligt tecken på att vi håller på att tappa tempo och bli omsprungna av 
andra mer ambitiösa kommuner på klimatområdet. 
 

• Att inte inse att klimatpåverkan är ett hot mot hela mänskligheten är ett stort svek 
mot våra barn och barnbarn 

• Att inte inse att kunskapen redan finns om vad som behöver göras är att 
inkompetensförklara inte bara en i stort sett enig forskarvärld utan även sig själv 

• Att inte inse att det är kommunerna och vi politiker som behöver agera och det nu är 
ett svek mot hela samhället 

 
Miljöpartiet yrkade på återremiss av ärendet med uppdrag att ändra programtiden från tio 
till fem år dvs 2021 till 2025 samt att inkludera Verksamhetsstödet i beslutssatsen till KF. 
Yrkandet avslogs och därför reserverar sig Miljöpartiet mot beslutet. 
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