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Nationella mål inom miljö & hälsa
Miljökvalitetsmål
1 Begränsad klimatpåverkan 2 Frisk luft
3 Bara naturlig försurning 4 Giftfri miljö
5 Skyddande ozonskikt 6 Säker strålmiljö
7 Levande sjöar och vattendrag 8 Ingen övergödning
9 Grundvatten av god kvalitet 10 Hav i balans
11 Myllrande våtmarker 12 Levande skogar
13 Ett rikt odlingslandskap 14 Storslagen fjällmiljö
15 God bebyggd miljö 16 Ett rikt växt- och djurliv

Folkhälsoområden 
•

 
Sund yttre miljö/luftkvalitet 

•
 

Sund inomhus- och närmiljö
•

 
Sunda och säkra miljöer och produkter 



Förhållandet mellan nationellt, 
regionalt och lokalt miljömålsarbete

Nationella
miljökvalitetsmål

Nationella
folkhälsoområden

Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Helsingborgs miljöprogram



Processen för framtagande av 
lokalt miljöprogram

Presenter
Presentation Notes
Arbetssätt som företagens ISO- arbete. Säkerställer att rätt områden prioriteras och att arbetet blir resurseffektivt. 
Mindre revideringar av mål och åtgärder vid behov. En gång varje mandatperiod tar kf ställning till det totala programmets aktualitet och behov av revidering (samma som ÖP). 




Prioriterade områden
Delaktighet och styrning

Hållbart transportsystem

Hållbart energisystem

Sundare Helsingborg

Hållbar planering och skötsel

Rent vatten

Presenter
Presentation Notes
Nationella och regionala målen flyter in i och överlappar varandra. Valt att stuva om. Målen påverkas ofta av åtgärder inom flera sektorer, underlättar samordning och samarbete. Konkret exempel trafikproblematiken, central fråga för Hbg. BK, FL, BNF, GBM, GM m fl. Trots att vi slagit samman målen inom arbetsgrupperna, hanterats av Luft och Bebyggelse ur olika perspektiv (luftkval o trafikplanering). Bättre helhetsgrepp, eget insatsområde, hanterar alla trafikmål och åtgärder oavsett vilken sektor som i vanliga fall hanterar frågan. Motsvarande sätt behandlas miljökvalitetsmål inom de övriga prioriterade områdena. 



Mål, åtgärder och indikatorer
Mål Delmål Åtgärder Indikatorer

Delaktighet och styrning 1 2 6 1

Hållbart transportsystem 2 9 18 13

Hållbart energisystem 3 9 14 11

Sundare Helsingborg 2 10 26 23

Hållbar skötsel och planering 4 17 31 17

Rent vatten 2 10 43 11

SUMMA 14 57 138 76

Presenter
Presentation Notes
44 % redan pågående. Många ingår i lst miljöhandlingsprogram, åtgärder för kommunerna. 
HT-mål; minskade utsläpp, beteende förändringar. 
HE-mål; val av energikällor, minskade utsläpp, energiförbrukning.
SH-mål; kemikalier o FA, buller o andra störningar, strålning.
HSP-mål; beb o kommunikationer, beb o rekreationsområden, grundvatten, biologisk mångfald.
RV-mål; vattenkvalitet o biologisk mångfald. 

Åtgärder allt ifrån utveckla biogasproduktion och ersätta koleldning med biobränsle till strategi för miljöanpassad upphandling,mer död ved i skogarna och ta bort dämmet i Görarpsdammen. 



Val av indikatorer
Vad är en indikator?
Indikatorn är ett hjälpmedel som förmedlar information om miljöutvecklingen och ger 
hjälp i uppföljning och utvärdering

DPSIR-modellen (Europeiska miljöbyrån, EEA)
D = drivkraft 
En indikator som anger vilka aktiviteter som ligger bakom ett miljöproblem (t.ex. 
transporter eller energianvändning). 

P = påverkan 
En indikator som beskriver vad som orsakar problemet (t.ex. surt nedfall eller 
skogsavverkning). 

S = status (tillstånd) 
En indikator som anger tillståndet i miljön (t.ex. pH i grundvatten eller radonhalt i 
bostäder). 

I = inverkan (effekt) 
En indikator som visar konsekvenser (t.ex. antal sinande brunnar på grund av för stort 
grundvattenuttag eller antal brunnar med ohälsosamt vatten). 

R = respons (åtgärd) 
En indikator som anger vilka åtgärder som görs för att minska eller lösa miljöproblemet 
(t.ex. skydd av geologiska formationer av betydelse för vattenförsörjning, 
åtgärdsprogram enligt ramdirektivet för vatten).



Exempel
Prioriterat område
Hållbart transportsystem
Mål 
Andelen personer som åker kollektivt, cyklar eller 

går ökar
Delmål
År 2015 bör antalet kollektivtrafikanter ha ökat med 

minst 21 % jämfört med 2005
Indikatorer
• Resande med stadsbuss, regionbuss och lokaltåg 

per vardagsdygn (antal personer)
• Antal resor med stadsbuss per år (antal resor)



Miljöbarometern

http://www.miljobarometern.helsingborg.se/


Erfarenheter
”Det du mäter blir viktigt”

+ Tydlighet (smileys, olika färger)
+ Tillgänglighet (internet)
+ Överskådlighet – med möjlighet till fördjupning
+ Marknadsföring
+ Många personer och förvaltningar delaktiga (förankring)
- Många personer och förvaltningar delaktiga (samordning)
- Resurskrävande
- Svårt att följa upp alla indikatorer varje år

Utvecklingsmöjlighet – Uppföljning av åtgärder



Övergripande styrning och uppföljning

Vision

Övergripande politiska mål Styrkort

Prioriterade områden
Delmål
Åtgärder
Indikatorer

Miljöområdet

Miljöprogram
Miljöbarometern

”Helsingborg ska vara 
Sveriges mest attraktiva stad 
för människor och företag”

”Helsingborg ska ligga i framkant i miljö- och klimatfrågor”



Kommunnivå

Förvaltningsniv 
å

Miljöprogrammet

Miljöledningssystemet
Miljöutredning

Miljömål

Handlingsplan

Genomförande

Uppföljning

Miljöpolicy

Miljömål

Åtgärder

Miljöpolicy
Förbättringar

1:a tertial

2:a tertial

3:e tertial

intern årsuppföljning

intern uppföljningintern uppföljning

inrapportering till mk

mk rapporterar till kf

Miljöprogram och miljöledningssystem

Presenter
Presentation Notes
Tommy presenterade ovanstående förslag på hur miljöpolicy, miljömål och åtgärder i miljöprogrammet förhåller sig till de olika delarna i förvaltningarnas miljöledningssystem. Bilden innehåller också ett förslag på hur förvaltningarna kan arbeta internt med att följa upp förvaltningens åtgärder i miljöprogrammet per tertial och avrapportera till miljökontoret årsvis.
Förslaget kommer att presenteras för beredningsgruppen kopplad till Stadsbyggnadsberedningen. Därefter kommer Stadsbyggnadsberedningen att orienteras om förslaget innan det slutligen presenteras vid ett förvaltningschefsmöte.

Övriga frågor
Bengt Andersson visade hur man genom inloggning på Höganäs Energis hemsida kan följa sin energiförbrukning dag för dag och även få ut diagram över årets förbrukning. Systemet bygger på fjärravläsning och förutsätter att man är kund hos Höganäs Energi. Kommer Öresundskraft att erbjuda samma service framöver? I så fall är det ett utmärkt verktyg för de kommunala arbetsplatserna (skolor, vårdboenden, mm) att följa sin förbrukning och direkt se resultatet av genomförda energisparåtgärder. 

Vid pennan
Tommy Persson
Miljökontoret



Tack!

Kontaktuppgifter: Tommy Persson, Länsstyrelsen i Skåne,
tommy.persson@m.lst.se , +46 40 25 22 73

mailto:tommy.persson@m.lst.se
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