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Miljömålen måste in i kommunala beslut 

Sexton år har gått sedan Sveriges miljö-

kvalitetsmål – för framtida generationer – 

beslutades av Riksdagen. Det kreativa, offen-

siva och framåtsyftande miljöarbetet i Sveri-

ges kommuner är avgörande för att vi ska nå 

målen och ger samtidigt vinster inom andra 

politikområden. Men det som görs i dag är 

inte tillräckligt. Det skrev åtta general-

direktörer1 den 7 maj i en gemensam vädjan 

till kommunpolitikerna. Trots stora insatser på 

en del håll görs inte tillräckligt för att nå 

miljömålen betonar man.  

Miljökvalitetsmålen ska leda oss så att vi även 

i framtiden har frisk luft, levande sjöar, ett 

rent dricksvatten, skogar, ett rikt odlings-

landskap och hållbara samhällen. Det handlar 

om vad vi investerar i dag och för framtiden. 

Förutom att bygga vidare på de många goda 

insatser som görs, så behöver myndigheter, 

kommuner och näringsliv samverka mer. 

Miljömålen måste bli tydligare i kommunala 

beslut. Så kan man sammanfatta general-

direktörerna, som alla representerar myndig-

heter som har ansvar för att följa upp miljö-

målen. 

Torsås kommun antog en Översiktsplan 20102. 

En Översiktplan är upplagd så att den 

beskriver situationen och möjligheter. Sedan 

ska den kompletteras med en åtgärdsplan. 

Någon sådan har vi inte sett trots att vi i dag 

                                                             
1 http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-
content/uploads/2015/01/Miljomalen-maste-in-i-
kommunala-beslut.pdf 
2 Översiktsplan för Torsås kommun. Antagen av KF 
§114, 2010-10-27. Laga kraft 2011-06-21. 

skriver 2015. Jag har själv granskat alla proto-

koll från Torsås kommuns fullmäktige sedan 

dess.  

I december 2014 antog Kommunfullmäktige 

ett tematiskt tillägg - Vattenvårdsplan för kust, 

vattendrag och sjöar i Torsås kommun3. I pro-

tokollet anges att den ska vara ett underlag till 

kommunens fortsatta vattenvårdsarbete. Pla-

nen kopplar inte på något sätt behoven av 

olika åtgärder till att nå miljömålen. Så nu 

väntar vi med spänning på att en åtgärdsplan 

ska följa. Hur det arbetet bör gå till finns 

beskrivet i Länsstyrelsens guide RUS4. 

Global kris för vattentillgång 

I årets globala riskrapport från World Econo-

mic Forum rankades en ”global kris för vatten-

tillgång” som världens största hot mot ekono-

mi och människor, kan man läsa om i SvD5. 

Större än epidemier och krig. Ändå får miljön 

minst uppmärksamhet. Vattenkrisen är värst i 

Kina och Indien, hem för mer än en tredjedel 

av mänskligheten. På nordkinesiska slätten är 

70 procent av grundvattnet så nedsmutsat att 

det är klassat som olämpligt för mänsklig 

beröring. 

 

                                                             
3 Vattenvårdsplan för kust, vattendrag och sjöar i 
Torsås kommun. Antagen av KF §175, 2014-12-15 
4 RUS, Regional utveckling och samverkan. Guide 
till Lokalt arbete med miljömål. Rapportnummer: 
2014:54, Länsstyrelsen Västra Götalands län. 
 
5 Svenska Dagbladet Nyheter, Kolumn Ola Wong, 
2015-05-21. 
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/galenskap-har-
skapat-akut-vattenkris-i-kina_4582458.svd 



 

Vårträffen 

Den 9 maj höll Kustmiljögruppen sitt Årsmöte i 

Bergkvara. Det föregicks av ett program som 

bland annat handlade om vad vi tog med oss 

från det politiska seminariet i februari, om 

vasslåttern kommande sommar, planerade 

och pågående vattenvårdsprojekt i Torsås 

kommun och lite annat av intresse. Trots 

upprepade inbjudningar deltog inte en enda 

företrädare för något politiskt parti, inte heller 

någon företrädare för Vattenrådet, med 

undantag för Pernilla Landin, sekreterare, som 

alltid ställer upp. Så då undrar vi i Kust-

miljögruppens styrelse – gjorde det politiska 

vattenseminariet den 25 februari inte ett enda 

intryck hos våra valda företrädare? Uppen-

barligen inte. Vi ställer frågan - vad ska vi 

ytterligare göra? Eller vad gör vi för fel? Vi 

satsar helhjärtat för att stödja Torsås kommun 

och dess invånare att nå miljökvalitetsmålen 

som Sveriges riksdag har fastställt och som det 

bland annat ankommer på kommunerna att 

genomföra, enligt de ovan citerade general-

direktörerna. Men responsen är usel.  

 

 

Rune Fransén, Kennert Täck och John Bräutigam i 

samspråk under pausen. Foto: Ove Lindh 

Till våra läsare av Nyhetsbrevet vill jag ändå, 

trots den besvikelse jag uttrycker, hoppas att 

vi ska kunna göra viktiga framsteg inom vårt 

vattenarbete ”För ett gott liv i en livskraftig 

kommun”.  

Nu tar Nyhetsbrevet sommarlov och åter-

kommer i september. Till dess – ha ett gott 

vatten i en livskraftig kommun! 

John Bräutigam 

Ordförande 

 

 

 


