
Omtag i Landskrona stads 
miljöstrategiska arbete 



Vänd tillbaka ! Vi 
har  ställt till det 

för oss. 

Grund till omtag 
• Saknas  driv i arbetet. 

– Otydlig rollfördelning. 
Övriga hanterar frågan som att ansvaret är miljöförvaltningens 

Krävs tydligare fördelning av roller och ansvar 
Skarpare uppföljning från miljöförvaltningen – jmf tillsyn 

– Huvudfokus varit att sätta mål och inte att agera 
Paletten av åtgärder begränsad. 
Mer fokus på utvärdering av mål än åtgärder. 
Arbetet budgeteras i mycken liten utsträckning i investerings och 
driftsbudgettar 

– Arbetet dålig förankrat i övriga förvaltnings-  
och bolagsledningar. 

Känner sig inte förpliktigad att genomföra. 
Ofta orealistiska åtgärder med avseende på  
möjlighet att genomföra. 
 
 



Omtaget 

Gamla sättet 
• Målstyrt 
• Miljöpolicy 
• Diffusa handlingsplaner 

 
• ”Miljöförvaltningen ansvarar” 

 
• ”Ingen kommunövergripande” 

styrning på operativ nivå. 
• Brister i samlad uppföljning 

 
• Förhoppning om handling 
• Avvikelser passerar obemärkt 
• Handlingsplan revideras sällan 
• Frikopplat från andra planer 

Nya sättet 
• Aktivitetsstyrt 
• Miljöpolicy och miljöprogram 
• Fleråriga och årliga konkreta 

åtgärdsplaner 
• Alla förvaltningar och bolag har 

ansvar 
• Kommunal styrgrupp 

 
• Heltäckande uppföljning i 

miljöredovisningen 
• Krav på handling 
• Krav på åtgärder vid avvikelser 
• Handlingsplan revideras årligen 
• Synkroniseras / integreras med andra 

planer. 



• Process med cykler om 1, 4 och 8 år 
– Utbildning (varje år) 
– Aktualisering av miljöpolicy (vart 8:e år) 
– Aktualisering av arbetets organisation (vart 8:e år) 
– Framtagande av åtgärdskatalog (vart 4:e år) 
– Aktualisering av åtgärdskatalog (vart 4:e år) 
– Målformulering (Vart 4:e och 8:e år) 
– Fastställande av miljöprogram (vart 4:e år) 
– Fastställande av åtgärdsplaner (varje år) 
– Genomförande av åtgärdsprogram( varje år) 
– Uppföljning genom miljöredovisning (varje år) 
– Vid behov krav på rättelse (varje år) 

 

Förslaget 



• Anger: 
– Inriktningen på miljöarbetet 
– Principer för hur arbetet genomförs 
– Principer för involvering 
– Fastställer processcykler 
– Principer för uppföljning 

• Anger inte 
– Detaljer som 

• Mål 
• Åtgärder 
• Organisation, mm 

 
Alla detaljer hanteras i miljöprogramet 

Miljöprogram 

Revidering av miljöpolicy 



Revidering av arbetsorganisation 



Framtagande av åtgärdskatalog 

• Alla förvaltningar och bolag ansvarar för att delta. 
• Skall omfatta alla åtgärder verksamheten kan genomföra och 

som kan minska miljöpåverkan. 
– Med alla åtgärder avses de som ligger inom verksamhetens uppdrag 

och som är en del av verksamhetens processer för att fullfölja 
uppdraget. 

– Även indirekta som i sig själva inte ger effekt men som ger möjlighet 
att genomföra andra åtgärder t.ex. ansökan klimatklivet. 

• Åtgärden behöver inte nödvändigtvis genomföras. 
– Beslutas i särskild ordning 

 
 



Framtagande av åtgärdskatalog 
– Varje förvaltning och bolag listar: 

• Alla möjliga åtgärder som kan minska miljöpåverkan inom 
fokusområdet? 

– Är åtgärden beroende av att någon annan först gör något? 
– Är åtgärden kopplat till någon annat av stadens planer eller 

program? 
– Är åtgärden kopplad till regionalt eller nationellt åtagande? 
– Hur mycket effekt ger respektive åtgärd? 
– Vad kostar respektive åtgärd att genomföra i  

ekonomiska termer? 
– Finns det några ekonomiska vinster att  

hämta hem om åtgärden genomförs,  
t.ex. lägre driftskostnader? 

– Ger åtgärden några andra vinster  
utöver miljörelaterade eller ekonomiska? 

 
 



Analys av åtgärdskatalog 

• Realism 
• Miljönytta i relation till kostnad 
• Beroenden till andra åtgärder 
• Finansieringsmöjligheter 
• Tidsskala för åtgärden 
• Kompetensbehov 
• Resursbehov 

 

Projektgrupp 

Tekniker Ekonom 

Naturvetare 
Fysiska planerare 

Beteendevetare 

Åtgärdsrelaterad adjungerad komp. 

Projektledare 

m.fl. 



Målformulering 

• Baseras på genomförbara åtgärders effekt. 
– Realism 
– Ambitionsnivå (Vilka resurser man vill/kan avsätta) 

• Formuleras så att de är hanterbara och greppbara på 
enhetsnivå. 

• Formuleras på lång(8 år) och kort(4 år) sikt. 
• Kopplas till åtgärder 

– Ger kvantifierbar effekt 
Mål ska nås om inget oförutsett inträffar. 

– Tydligt ansvar för uppföljning 
• Nämnd eller bolag utses som ansvarig för fokusområde. 

 
 
 



Genomförande 

• Fullmäktige fastställer årliga handlingsplaner baserat på 
åtgärder från katalog. 

• Varje förvaltning och bolag ansvarar för att genomföra sin del. 
• Huvudansvarig nämnd / bolag tar särskilt ansvar för 

uppföljningen av sitt fokusområde 
• Genomförande följs upp parallellt med ekonomiska 

uppföljningen f.n. varje kvartal.  



Uppföljning 

• Miljöredovisningen utvecklas så att den 
inkluderar alla fokusområden. 
– Rapporterar trendkurvor 
– Innehåller en analys av hur arbetet fortskrider 
– Föreslår korrigerande åtgärder när det är befogat 

att hanteras av kommunstyrelsen. 
 

 



Huvudinriktning 

• Fokus på att 
– Agera 
– Sprida ansvar 
– Renodla roller 
– Heltäckande uppföljning 

 
 



PRINCIP 
• Policy som pekar ut rörelseriktning 

• Inventera vilka handlingar/åtgärder som leder i 
policyns riktning. Handlingarnas effekt ger målnivå. 

• Fokusera på väl valda åtgärder och genomför 
dessa. 

• Utvärdera och rapportera resultatet. 
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