Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-12-18

§ 360: Remiss - Miljöstrategiskt program Gävle
kommun 2.0
Dnr 19SBN371

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att det Miljöstrategiska programmet
fortsatt uttrycker en sammantaget hög ambition för Gävle kommuns miljöarbete.
Samhällsbyggnadsnämnden antar yttrandet som sitt eget.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har givits tillfälle att svara på en remiss från Styrning
och Stöd om förslag till nytt miljöstrategiskt program.
Under 2019 reviderar Gävle kommun det miljöstrategiska programmet. Gävle
kommunkoncernens medarbetare och politiker, gävlebor, företag och föreningar
har under våren 2019 deltagit vid workshops, dialogmöten och lämnat synpunkter
hur de ser framtidens miljömässigt hållbara Gävle.
Efter remisstiden sammanställs de synpunkter som kommit in och det slutliga
miljöstrategiska programmet beslutas av Kommunfullmäktige i februari 2020.
Remissen skickades till alla avdelningschefer som arbetar under
samhällsbyggnadsnämnden den 31 oktober med uppmaning att inkomma med
synpunkter senast 19 november med fokus på frågorna:
• Hur kan ni i er verksamhet integrera det miljöstrategiska programmet i era
ordinarie processer?
• Vilka mål ser ni kan leda till ekonomiskt positiva effekter.
Synpunkter har inkommit från alla avdelningar utom Verksamhetsstöd och Mark
och exploatering.
Delar av synpunkterna från avdelningarna som arbetar under
Samhällsbyggnadsnämnden:
• Mål och åtgärder behöver konkretiseras.
• Ansvarsfördelningen gällande mål, åtgärder och uppföljning behöver förtydligas.
• Resursbehovet för genomförande av de prioriterade åtgärderna behöver
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förtydligas, med en jämförelse av dagens läge.
• Resurser saknas i dagsläget för att genomföra många av åtgärderna.
• Förhållandet mellan mål och åtgärder i det miljöstrategiska programmet behöver
sättas i relation till andra mål, riktlinjer och policys.
Efter remisstiden sammanställs de synpunkter som kommit in och det slutliga
miljöstrategiska programmet beslutas av Kommunfullmäktige i februari 2020.
Yrkanden
Ordförande reviderar utsänt förslag till beslut att Samhällsbyggnadsnämnden ser
positivt på att det Miljöstrategiska programmet fortsatt uttrycker en sammantaget
hög ambition för Gävle kommuns miljöarbete.
Christer Larsson (SD) och Thomas Lindberg (SD) yrkar att nedanstående text antas
som Samhällsbyggnadsnämnden svar på remissen gällande Miljöstrategiska
programmet Gävle kommun 2.0.
Utsläppen av växthusgaser i Sverige har varit mer eller mindre oförändrade sedan
2008, trots att vår inhemska slutgiltiga konsumtion ökat med 20 procent under
samma period. Sverige är världsledande i sitt miljöarbete och ligger i framkant
inom en rad områden. Vi har till och med högre ambitioner än EU:s gemensamma
strategi för smart och hållbar tillväxt. Sveriges andel av koldioxidutsläpp i världen
uppgår idag till cirka en promille.
Samtidigt som detta, otvivelaktigt viktiga, arbete för miljön görs har vi en välfärd
som i allt högre grad är överbelastad. Det behövs fler lärare och vuxna i skolan. Det
behövs fler händer i vården och akutplatser på sjukhuset. Det behövs fler insatser
för att förbättra tillvaron för våra äldre. Detta är bara några av de utmaningar vi
står inför i Gävle.
Politiken handlar om att prioritera och hushålla med begränsade resurser. I ljuset
av dagens trängda ekonomi, och att kärnverksamheterna är hotade i välfärden, vill
vi banta ambitionsnivån i det miljöstrategiska programmet. Vi skall fortsatt ha
målsättningar som strävar mot att vara en miljömässigt hållbar kommun – men det
ska samtidigt ske i en takt som gör det ekonomiskt försvarbart. Dessutom finns det
områden inom programmet som kan utvecklas eller effektiviseras. Här kan till
exempel den ekologiska maten nämnas som, enligt en nyligen utförd studie, kräver
mer areal och mer mark för samma mängd mat. Generellt sett innebär ekologisk
odling att mer skog avverkas – och mindre skog leder till mer koldioxid i
atmosfären. Detta till en orimlig kostnadsökning för livsmedlen i kommunen.
Det finns sammantaget mer arbete att göra för att kunna effektivisera det
miljöstrategiska programmet. Men av störst vikt, dess kostnad för Gävle kommun
måste vägas gentemot de sjuka och äldre som samtidigt får en försämrad välfärd.
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Detta när stora pengar läggs på hållbarhet och miljö, inom vilka kommunen redan
är i framkant.
Stefan Pettersson (V) yrkar följande: Eftersom beslutsunderlaget ej är komplett, då
det grundläggande programförslaget saknas i beslutsunderlaget, så yrkar
Vänsterpartiet på att yttrandet enbart går som ett tjänstemannayttrande och att
Samhällsbyggnadsnämnden istället tar upp frågan på nytt på kommande
sammanträde för att Samhällsbyggnadsnämnden ska kunna avge kompletterande
synpunkter.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ordförandes reviderade förslag, Christer Larsson
(SD) och Thomas Lindberg (SD) yrkande samt Stefan Pettersson (V) yrkande och
finner att nämnden bifaller ordförandes reviderade förslag.
Reservationer
Stefan Pettersson (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser
inlämna en skriftlig reservation.
Stefan Petterssons (V) reservation:
Undertecknad reserverar mig till förmån för mitt eget yrkande eftersom ärendet
inte var komplett för beslut. Det viktigaste dokumentet ”programutkastet”
saknades i handlingarna vilket gör det omöjligt att ta ställning till förslaget till
yttrande. På mötet framfördes det att vi kunde ha googlat efter dokumentet. Jag
anser dock att beslutsunderlaget i kallelsen ska vara komplett för att beslut ska
kunna fattas. Jag delar således inte majoritetens uppfattningen i denna fråga.
Stefan Pettersson (V)
Christer Larsson (SD) och Thomas Lindberg (SD) reserverar sig mot beslutet och
meddelar att de avser inlämna en skriftlig reservation.
Sverigedemokraternas reservation: Sverigedemokraterna vill att Gävle ska vara en
attraktiv kommun med fokus på medborgarnas väl och ve. Genom att lägga för
många ägg i en korg, det miljöstrategiska programmet i sin nuvarande form,
kommer nödvändiga satsningar på välfärden inte att kunna rymmas i budgeten
framgent. Denna prioritering kommer vi inte att kunna ställa oss bakom.
Sverige är världsledande inom det miljöfrämjande området och gör idag mer än
vad som krävs i internationella överenskommelser inom exempelvis EU. Gävle
ligger samtidigt på plats 3 i rankingen över Sveriges bästa miljökommuner.
Att vi är på medaljplats i ett av de länder i världen som satsar mest på
miljöområdet är ett gott betyg. Samtidigt har vi en välfärd som är underfinansierad
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och som, i en stundande lågkonjunktur dessutom, är under starkt demografiskt
tryck. Det finns därför i detta läge skäl att effektivisera det miljöstrategiska
programmet. Detta för att, med fortsatt höga men därtill reviderade målsättningar,
kunna frigöra resurser som kan komma välfärden till del istället. Detta i form av
fler anställda i vård, skola och omsorg med mera.
Sverigedemokraterna vill inte bidra till att områden med tvivelaktiga miljöeffekter
skall premieras till en hög kostnad, exempelvis inköp av ekologisk mat. Inte heller
att kostnaden kan bli hur hög som helst för åtgärder som har mikroeffekter på
miljön. I detta läge måste vi ta ansvar för både miljön och välfärden.
Vi väljer att prioritera smarta satsningar på miljön, som kan motiveras och
upprätthållas utan att fundamentala välfärdsområden samtidigt bantas ner.
Effekten av programmet måste vägas mot kommunens rätt till välfärden. De delar
med tvivelaktiga eller försumbara miljöeffekter skall effektiviseras ner.
Överröstad av majoriteten vid beslutet i samhällsbyggnadsnämnden så väljer
Sverigedemokraternas ledamöter att reservera sig.
Anteckning
Ordföranden ajournerar sammanträdet från kl. 12:05-13:00.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, dnr 19SBN371-4
 Yttrande Miljöstrategiskt program SBN, dnr 19SBN371-5
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