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Konkretisering av Miljö- och klimatmål för nämnder och
förvaltningar
Den här bilagan syftar till att konkretisera hur klimat- och miljömålen rent praktiskt blir en del av
mål- och budgetarbetet. Detta genom att övergripande beskriva hur genomförandet av målarbetet
går till och klargöra det ansvar som tillfaller respektive nämnd, förvaltning och enhet.
Samtliga nämnder och förvaltningar har ansvar för att i sina beslut verka för att de kommunala
klimat- och miljömålen uppnås. Alla ska arbeta i den riktning som målen anger i de delar som är
relevanta för respektive verksamhet. För att nå målen är det därför viktigt att varje nämnd tar upp
konkreta åtgärder för måluppfyllelse i sina verksamhetsplaner eller andra liknande styrdokument.
Under mål- och budgetarbetet ska således respektive nämnd säkerställa att åtgärder relaterade till
de klimat- och miljömål som berör just deras verksamheter inkluderas.
Somliga mål och åtgärder berör bara enskilda förvaltningar medan andra, såsom hållbara
transporter och effektiv energianvändning, berör hela den kommunala organisationen. I klimat- och
miljömåls-dokumentet finns därför en eller flera ansvariga enheter inom kommunen som anses extra
viktiga för att målet ska uppnås angivna. Under de mål där flera verksamheter/enheter anges som
ansvariga innebär detta att de har ett gemensamt ansvar att uppfylla målen genom samarbete och
dialog. Bedömer den/de ansvariga att resurser (t.ex. pengar eller arbetstid) behöver tillföras för att
uppnå målet, är man också ansvarig för att påtala detta till den som kan tillföra resursen.
För att tydliggöra ansvarsfördelningen har sammanställningar gjorts över vilka mål som respektive
verksamhet är ansvarig för att uppfylla. Sammanställningarna presenteras i slutet av detta
dokument. Att notera här är att även om den verksamhet en som anställd tillhör inte står som
ansvarig för ett visst mål så kan målet ändå vara aktuellt i det dagliga arbetet. Till exempel måste
alla i organisationen arbeta med att minimera sitt bilresande och källsortera sitt avfall.
Politiker och chefer har ledningsansvaret för klimat- och miljöfrågorna. De ansvarar för att
tillräckliga resurser avsätts för att målen ska nås, skapa goda förutsättningar för miljöarbetet och för
att ta vara på och utveckla personalens kompetens och engagemang i miljöfrågor.
Planeringsavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen har ett samordningsansvar vad gäller
genomförande och uppföljning av kommunfullmäktiges mål. Detta innebär att avdelningen på
regelbunden basis kommer att göra avstämningar och uppföljningar om måluppfyllelse med de
verksamheter som är ansvariga för respektive mål. Vidare kommer avdelningen att verka som intern
stödfunktion i arbetet. Detta genom att koordinera kommunens arbete, sprida kunskap och finnas
tillgänglig som stöd och resurs i målarbetet. Planeringsavdelningen har även ansvar för att
samordna och sammanställa uppföljning och utvärdering.
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Alla nämnder och förvaltningar
Mål 1.1

Mål 1.2

Mål 1.3

Mål 1.4

Mål 4.5

Utsläppen per invånare
i kommunen minskar
med 40 % till 2020,
(jämfört med år 1990)
och år 2045 har
kommunen netto-nollutsläpp

År 2021 är den
kommunala
organisationen
fossil-bränslefri
gällande
energianvändning,
resor och finansiella
placeringar och
minskar utsläppen
med minst 80 %
(jämfört med 2015)

Kommunala
upphandlingar ska
följa Upphandlingsmyndighetens
avancerade
kravnivå eller
spjutspetsnivå
gällande hållbarhet

Genom
informations- och
kunskapsspridning
ökar kommunen
kunskapen om
miljö, klimat och
energifrågor

År 2020 sorterar
alla kommunala
verksamheter ut
matavfall

Kommunstyrelseförvaltningen
Avdelningen för planering och
samhällsutveckling

Mark och
exploateringsavdelningen

Mål 1.5 Den totala energianvändningen Mål 1.9 År 2020 har totala antalet
i Nynäshamn minskar med 20 procent
publika tankställen för el och/eller
till år 2020 (jämfört med 2009)
biogas minst fyrdubblats

Mål 1.7 I Nynäshamn finns år 2020
minst 400 kW installerad effekt
solenergi, varav minst 200 kW i
kommunala lokaler
Mål 2.1 Andelen biltrafik i Nynäshamn
minskar med minst 10 % till fördel för
gång, cykel och kollektivtrafik (jämfört
med 2015)

Mål 2.2 Kommunen prioriterar
gång, cykel och kollektivtrafik i all
planering och bebyggelse
Mål 2.3 All kommunal planering
sker utifrån målbilden om ett
fossilfritt Nynäshamn till 203026 och
ett klimatneutralt Nynäshamn till
2045
Mål 3.1 Värdet av
ekosystemtjänster bevaras och
utvecklas i all kommunal planering
och relevanta ekonomiska
ställningstaganden
Mål 3.2 Kommunen värnar värdefull
natur genom markskydd och
andelen skyddad natur uppgår till
minst 12%
Mål 3.3 Kommunen tillåter ingen
nybyggnation på odlingsbar mark30
Mål 3.4 Kommunen bibehåller och
utvecklar förutsättningarna för
lokala indikatorarter och biologisk
mångfald

Ekonomiavdelningen
Mål 3.1 Värdet av
ekosystemtjänster
bevaras och utvecklas i all
kommunal planering och
relevanta ekonomiska
ställningstaganden
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Mål 4.2 Kommunen minskar
andelen skadliga ämnen i naturliga
kretslopp

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsavdelningen

Vatten och avlopp

Planenheten

Stadsmiljö

Mål 1.6 Energianvändningen i
Mål 1.6
kommunala lokaler minskar med Energianvändningen i
20 % till 2020 jämfört med 2009 kommunala lokaler minskar
med 20 % till 2020 jämfört
med 2009

Mål 1.7 I Nynäshamn finns
år 2020 minst 400 kW
installerad effekt solenergi,
varav minst 200 kW i
kommunala lokaler

Mål 1.9 År 2020 har totala
antalet publika tankställen
för el och/eller biogas minst
fyrdubblats

Mål 1.7 I Nynäshamn finns år
2020 minst 400 kW installerad
effekt solenergi, varav minst
200 kW i kommunala lokaler

Mål 3.5 Kommunen arbetar
löpande för ingen negativ
påverkan av näringsämnen
och andra föroreningar i
sjöar, vattendrag och hav

Mål 2.1 Andelen biltrafik i
Nynäshamn minskar med
minst 10 % till fördel för
gång, cykel och
kollektivtrafik (jämfört med
2015)

Mål 1.11 Endast
fossilbränslefria fordon
erbjuds vid nyinköp av
fordon till kommunala
verksamheter

Mål 1.8 All nybyggnation av
kommunala fastigheter sker
enligt minst Miljöbyggnad Silver
(eller motsvarande definition)

Mål 4.2 Kommunen
minskar andelen skadliga
ämnen i naturliga kretslopp

Mål 2.2 Kommunen
prioriterar gång, cykel och
kollektivtrafik i all planering
och bebyggelse

Mål 2.1 Andelen biltrafik i
Nynäshamn minskar med
minst 10 % till fördel för
gång, cykel och
kollektivtrafik (jämfört med
2015)

Mål 1.10 År 2020 finns en
heltäckande ladd (och/eller
biogas) infrastruktur installerad
för kommunens interna
transporter

Mål 4.3 Återanvändningen
och återvinningen i
Nynäshamn ökar och den
totala avfallsmängden
minskar till max 500 per
invånare

Mål 2.3 All kommunal
planering sker utifrån
målbilden om ett fossilfritt
Nynäshamn till 203026 och
ett klimatneutralt
Nynäshamn till 2045

Mål 2.2 Kommunen
prioriterar gång, cykel och
kollektivtrafik i all planering
och bebyggelse

Mål 4.2 Kommunen minskar
andelen skadliga ämnen i
naturliga kretslopp

Mål 4.4 År 2020 samlas
Mål 3.1 Värdet av
matavfall in från minst 70 % ekosystemtjänster bevaras
av hushållen i Nynäshamn
och utvecklas i all kommunal
planering och relevanta
ekonomiska
ställningstaganden

Mål 4.5 År 2020 sorterar alla
kommunala verksamheter ut
matavfall

Mål 4.5 År 2020 sorterar
alla kommunala
verksamheter ut matavfall

Mål 3.2 Kommunen värnar
värdefull natur genom
markskydd och andelen
skyddad natur uppgår till
minst 12%

Mål 4.6 I Nynäshamn ökar
återvinningen av plast och all
kommunal verksamhet
återvinner plastavfall

Mål 4.6 I Nynäshamn ökar
återvinningen av plast och
all kommunal verksamhet
återvinner plastavfall

Mål 3.3 Kommunen tillåter
ingen nybyggnation på
odlingsbar mark

Mål 3.4 Kommunen
bibehåller och utvecklar
förutsättningarna för lokala

Mål 2.3 All kommunal
planering sker utifrån
målbilden om ett fossilfritt
Nynäshamn till 203026 och
ett klimatneutralt
Nynäshamn till 2045
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indikatorarter och biologisk
mångfald
Mål 3.5 Kommunen arbetar
löpande för ingen negativ
påverkan av näringsämnen
och andra föroreningar i
sjöar, vattendrag och hav
Mål 4.2 Kommunen
minskar andelen skadliga
ämnen i naturliga kretslopp

Barn- och utbildningsförvaltningen
Hela förvaltningen

Kostenheten

Mål 4.1 År 2020 är samtliga kommunala skolor
miljödiplomerade (enligt Grön Flagg eller
motsvarande)

Mål 4.5 År 2020 sorterar alla kommunala
verksamheter ut matavfall
Mål 4.7 År 2020 är 40 % av kommunens inköpta
livsmedel ekologiskt
Mål 4.8 Kommunen minskar miljöpåverkan (mätt i
CO2e) från livsmedelsinköpen med minst 20 %, med
fokus på minskning av nötkött
Mål 4.9 Matsvinnet i kommunala verksamheter
minskar

Andra verksamheter
Nynäshamnsbostäder

SRV

Förpacknings- och Upphandling
tidningsSödertörn
insamlingen

Mål 1.2 År 2021 är den
kommunala organisationen
fossilbränslefri gällande
energianvändning, resor
och finansiella placeringar
och minskar utsläppen med
minst 80 % (jämfört med
2015)

Mål 4.3
Återanvändningen och
återvinningen i
Nynäshamn ökar och den
totala avfallsmängden
minskar till max 500 per
invånare

Mål 4.3
Återanvändningen och
återvinningen i
Nynäshamn ökar och
den totala
avfallsmängden
minskar till max 500
per invånare

Mål 1.3 Kommunala
upphandlingar ska följa
Upphandlingsmyndighe
tens avancerade
kravnivå eller
spjutspetsnivå gällande
hållbarhet
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Mål 1.4 Genom
informations- och
kunskapsspridning ökar
kommunen kunskapen om
miljö, klimat och
energifrågor
Mål 1.5 Den totala
energianvändningen i
Nynäshamn minskar med
20 procent till år 2020
(jämfört med 2009)
Mål 1.7 I Nynäshamn finns
år 2020 minst 400 kW
installerad effekt solenergi,
varav minst 200 kW i
kommunala lokaler
Mål 1.9 År 2020 har totala
antalet publika tankställen
för el och/eller biogas minst
fyrdubblats
Mål 4.4 År 2020 samlas
matavfall in från minst 70
% av hushållen i
Nynäshamn
Mål 4.6 I Nynäshamn ökar
återvinningen av plast och
all kommunal verksamhet
återvinner plastavfall

Mål 4.4 År 2020 samlas
matavfall in från minst 70
% av hushållen i
Nynäshamn

