
Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2016-03-09 

PLAU § 3:8 Dnr. KS 2012/0428 

Lokala miljömål för Österåkers kommun 2015 - 2018 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta de lokala miljömålen enligt bilaga 1 "Österåkers miljömål 2015-2018". 

2. Kommunstyrelsen samt övriga nämnder, styrelser och bolag uppdras att utifrån förslagen i 
miljömålsdokumentet och egna idéer ta fram och besluta om egna aktiviteter och åtgärder för 
att bidra till att miljömålen som presenteras i miljömålsdokumentet "Österåkers miljömål 
2015-2018" uppnås. 

3. Uppdra åt Kommunstyrelsen att integrera miljömålen i nämndernas verksamhetsplaner, 
budget och uppföljning. 

4. Miljömålen skall revideras en gång per mandatperiod. 

Sammanfattning 
Lokala miljömål samt förslag på åtgärder för att nå målen har tagits fram av miljöstrategen i 
enlighet med uppdraget till Samhällsbyggnads förvaltningen och Kommunstyrelsen från 
Kommunfullmäktige. Till uppdraget hör också att lämna förslag på hur genomförandet av 
miljömålsarbetet ska se ut. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2016-02-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnads förvaltningens besluts förslag 
innebärande 
1. Anta de lokala miljömålen enligt bilaga 1 "Österåkers miljömål 2015-2018". 
2. Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och bolag uppdras att utifrån förslagen i 
miljömålsdokumentet och egna idéer ta fram och besluta om egna aktiviteter och åtgärder för 
att bidra till att miljömålen som presenteras i miljömålsdokumentet "Österåkers miljömål 
2015-2018" uppnås. 
3. Uppdra åt Kommunstyrelsen att integrera miljömålen i nämndernas verksamhetsplaner, 
budget och uppföljning. 
4. Miljömålen skall revideras en gång per mandatperiod. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i beslutssatsen tre innebärande "Kommunstyrelsen 
och kommunens nämnder och bolag..." ersätts med "Kommunstyrelsen samt övriga 
nämnder, styrelser och bolag uppdras att ..." 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. PLAU § 3:8 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på ändring innebärande att rubriken "Det här kan 
kommunen och de kommunala bolagen göra" ersätts med den rubrik som stått i den version 
som styrgruppen kommit överens om och som Miljö-och klimatrådet tagit ställning til1, "Det 
här gör kommunen". 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
bifallsyrkanden till beslutssatserna två - fyra samt ändringsyrkandet till beslutssats tre och 
finner att så är fallet. 

Ordföranden frågar därefter om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
bifallsyrkande till beslutssats ett eller enligt Ann-Christine Furustrands (S) ändringsyrkande 
och finner att planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande till 
beslutssats ett röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 3 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer l%7 Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) i Österåkers kommun 
(mandatperiod 2015 - 2018), Plan-AU 2016-03-09, § 3:8 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

M Johan Boström X X 

S Mats Larsson - Anas A. X 

Ersättare 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

OP Lennart Berneklint X 

S Anas Abdullah X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -

te: Tfcr 


