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Till Kommunfullmäktige

Uppdrag Hållbarhetspolicy
Sammanfattning

Österåker har en miljöpolicy antagen 2009-04-27 (Dnr: KS 2009/0039) som beskriver
grundläggande hur kommunens miljöarbete ska genomföras. Policyn är föråldrad. För
att uppfylla kommunens vision och strategiskt område om hållbar utveckling behöver
hållbarhetsarbetet dessutom breddas till att även innefatta sociala och ekonomiska
aspekter, vilket kan tydliggöras i en hållbarhetspolicy.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en hållbarhetspolicy som ersätter
miljöpolicyn från 2009.

Bakgrund

Beskrivning av kommunens miljöarbete samt ansvar och roller ingår i föreslaget nytt
Miljö- och klimatprogram. Mycket hänt sedan miljöpolicyn antogs, tex Agenda 2030
som antogs 2015, vilket påverkat definitionen av vad hållbar utveckling innebär.
Kommunens mål har också utvecklats med en tydligare inriktning mot hållbar
utveckling. Efter beslut 2020 om ett Hållbarhetsramverk, är det logiskt att ersätta
miljöpolicyn med en bredare Hållbarhetspolicy.

Förvaltningens slutsatser

Att ha en kort policy som förklarar förhållningssätt till kommunens hållbarhetsarbete,
och vilka värderingar och grunder som ska styra arbetet är fortsatt ett värdefullt
verktyg, men bör inkludera alla aspekter av hållbar utveckling.
Förslaget till Hållbarhetspolicy ska innefatta arbetssätt och grundläggande
förhållningssätt till hållbarhetsarbetet.
Arbetet finansieras inom befintliga ramar i anslutning till arbetet med ett
Hållbarhetsramverk för kommunen. Förslag till hållbarhetspolicy planeras vara
framtaget till december 2021.
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Tjänsteutlåtande
I det fall Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget får strategiska
planeringsavdelningen i uppdrag att ta fram en hållbarhetspolicy som ersätter
miljöpolicyn från 2009.

Bilagor

1. Miljöpolicy för Österåkers kommun, 2009-04-27

Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef

Krister Sernbo
Strategisk planeringschef
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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