
0 Österås Q. 
Tjänsteutlåtande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till kommunstyrelsen 
Datum 2015-02-20 
Dnr KS 2012/0428-409 

Revidering av de lokala miljömålen - förändrad organisation 

Sammanfattning 
För att höja tempot och delaktigheten i kommunens miljömålsarbete föreslås en delvis ny 
organisation för arbetet. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
1. Kommunstyrelsens planarbetsutskott inklusive presidierna för miljö-och 
hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden är kommunstyrelsens beredningsorgan för 
miljömålsarbetet. 

2. Arbetsgruppen bestående med representanter från varje förvaltning, Armada och 
Roslagsvatten samt Projektledaren behålls oförändrad 

3. En operativ politisk styrgrupp tillsätts bestående av två representanter frän 
kommunstyrelsen, där den ene också blir ordförande i styrgruppen, samt miljö- och 
hälsoskyddsnämndens ordförande och byggnadsnämndens ordförande. 

4. Referensgrupper för miljömålsarbetet är miljö- och klimatrådet samt kommunens 
ledningsgrupp. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 2012-12-13 beslutat om en organisation för arbetet med att revidera de 
lokala miljömålen. En arbetsgrupp bestående med representanter från varje förvaltning, Armada 
och Roslagsvatten tillsattes. Som projektledare för arbetet har Kristina Eriksson fungerat och 
som projektbeställare Jan-Olof Friman. Kommunens ledningsgrupp samt miljö- och hälsoskydds
nämndens presidium utsågs till referensgrupp och kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp 
för arbetet. 

Arbetsgruppen har arbetat fram en delrapport som nu presenteras för kommunstyrelsen som 
information om miljömålsarbetet och dess fortskridande. 

Efter årsskiftet 2014/2015 har kommunstyrelsen fått en delvis ny bemanning och den politiska 
organisationen har kompletterats dels med kommunstyrelsens planarbetsutskott där presidierna 
för miljö-och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden adjungeras dels med ett klimat- och 
miljöråd. 
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Tjänsteutlåtande 
O Österåker 

Förvaltningens slutsatser 
Den förändring som skett av den politiska organisationen samt en önskan att höja såväl tempot 
som delaktigheten i miljömålsarbetet motiverar att en översyn görs av organisationen för 
miljömålsarbetet. 

Samhällsbyggnadschef 
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