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Miljöpartiets förslag till budget för 2023 inklusive 

ramar för 2024-2026 utgår från Förvaltningens 

tekniska budget 2022-10-07, med följande ändringar. 

 

 

 

 

 

Förslag till ny text (sid 8): 

De svenska miljömålen och Agenda 2030 
Sveriges miljömål utgör det svenska genomförandet av Agenda 2030. Sveriges miljömål har beslutats 

av både regering och riksdag och alla har ett ansvar att verka för att målen, som utgörs av ett 

generationsmål och 16 miljökvalitetsmål, kan nås.  

Agenda 2030 är en internationell agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Under agendan 

finns 17 olika mål med delmål för en hållbar framtid. Sverige har som mål att vara ledande i 

genomförandet av agendan. Förutom att verka för att Sveriges miljömål nås har Knivsta kommun 

även beslutat att ta ansvar för genomförande av de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 

2030 är därför en del i kommunens styr- och ledningssystem.  

 

Kommentar 

Agenda 2030 har inte ersatt Sveriges miljömål. Alla har ett ansvar att verka för att Sveriges miljömål 

nås, även kommuner. Målen har beslutats på en bred parlamentarisk grund av både regering och 

riksdag. Sveriges miljömål innehåller ett övergripande generationsmål som inriktar den svenska 

miljöpolitiken och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. De består även av 16 

miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.  

Sveriges miljömål är inte begränsade till enbart den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling 

så som det har definierats av Brundtlandkommissionen. Viktiga förutsättningar för att nå Sveriges 

miljömål är att det är ekonomiskt och socialt genomförbart. 

De svenska miljökvalitetsmålen är betydligt mer preciserade när det gäller vilken miljökvalitet som 

krävs för en god miljö i jämförelse med målen i Agenda 2030 som är mer allmänt hållna. RUS är 

samverkansorgan för det regionala miljömålsarbetet och en länk mellan den nationella och lokala 

nivån. 
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Miljöpartiet föreslår följande ändringar i förvaltningens tekniska budget som gäller 

Kommunfullmäktiges mål (sid 16-18): 

Kommunfullmäktiges mål 
 

Knivsta ska ha inriktningsmål som tydligare redovisar kommunens ambition att åstadkomma en 

hållbar utveckling. Det handlar till exempel om att vi behöver öka takten för att 

• nå klimatmålen, bland annat genom att minska våra samlade koldioxidutsläpp,  

• rusta Knivsta inför kommande klimatförändringar,  

• genomföra insatser som gynnar den biologiska mångfalden. 

 

Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt lärande med likvärdiga 

villkor och goda resultat 

Indikator Utfall 2021 Måltal 2023 

Andel åldersindelade barngrupper i förskolan 
som är större än Skolverkets riktlinjer (%) 

62 Minska 

 

Kommentar 

Miljöpartiet föreslår en ny indikator för att följa upp förslag till målsättning om att barngruppernas 

storlek ska minska. Enligt Skolverkets riktlinjer bör barngrupperna i förskolan för ett- till treåringar 

inte vara större än 12 barn. För äldre barn är rekommendationen max 15 barn per grupp. Enligt 

Skolverkets statistik var 62 procent av de åldersindelade barngrupperna i Knivsta större än dessa 

riktlinjer under 2021. Det är betydligt högre än rikssnittet (48 procent). 

Måltalet för 2023 bör vara att andelen av de åldersindelade barngrupperna i Knivsta som är större 

än Skolverkets riktlinjer ska minska. 

 

Knivsta kommun ska bygga hållbar stad och landsbygd 

Indikator Utfall 2021 Måltal 2023 

Andel försåld kommunal mark för byggnation 
som, mot vite, åtföljs av krav på miljö- och 
klimatvänligt byggande och på byggnadernas 
utseende (%) 

0 100 

 

Kommentar 

Miljöpartiet föreslår en ny indikator för att följa upp den långsiktiga målsättningen i 

Statsutvecklingsstrategin som behandlar krav på byggmaterial och byggmetoder för att 

Knivsta ska vara en klimatsmart stad. Ett lämpligt sätt är att följa upp målsättningen är att 

följa i vilken utsträckning kommunen ställer tydliga krav på miljö- och klimatvänligt 
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byggande och på byggnadernas utseende vid utförsäljning av kommunal mark. För att dessa 

krav ska kunna bli styrande i praktiken bör de förenas med kännbara viten om de inte följs. 

 

Knivsta kommun ska verka och planera för positiv miljöpåverkan  

Indikator Utfall 2021 Måltal 2023 

Kommunens totala koldioxidutsläpp ? Minska 

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (%) 

26 Bibehålla Öka 

 

Kommentar 

Miljöpartiet föreslår en ny indikator för att följa upp kommunens koldioxidutsläpp. Knivsta har i dag 

för höga utsläpp. För att nå målet med nollutsläpp till 2035 behöver Knivsta kommuns 

Koldioxidbudget 2020 – 2040 kontinuerligt följas upp och användas på ett mer styrande sätt än vad 

som sker idag. En handlingsplan för att minska utsläppen behöver införas tillsammans med en 

indikator som gör det möjligt att effektivt följa utvecklingen.  

Miljöpartiet föreslår att måltalet 2023 för andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 

ska öka, inte bibehållas. I Uppsala kommun är idag 60 % av maten i skolor och äldreomsorg 

ekologisk, det vill säga på samma nivå som regeringens målsättning om den offentliga 

livsmedelskonsumtionen av ekologiska livsmedel 2030. Upphandling av ekologisk mat spelar en 

viktig roll för att öka omfattningen av ekologisk odling, vilket bland annat har betydelse för att 

främja den biologiska mångfalden. Det är en klar fördel om en stor del av de ekologiska livsmedlen 

dessutom är närproducerade. 

 


