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Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun

Sammanfattning
I samband med att Österåkers miljömål 2016-2019 löper ut föreslås utveckling av ett

Hållbarhetsramverk för Österåker kommun att ersätta miljömålsdokumentet. Ramverket blir en
guide till de målsättningar och inriktningar som beslutats i kommunens strategiska styrdokument
inom respektive ämnesområde. Ramverkets struktur föreslås utgå från Agenda 2030 och De globala

målen för hållbar utveckling. Åtgärden minskar risken för att det övergripande styrdokumentets

innehåll inte överensstämmer med styrdokument inom respektive ämnesområde.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till Hållbarhetsramverk för Österåkers

kommun, att ersätta styrdokumentet Österåkers miljömål 2016-2019 från och med 2021

2 Österåkers miljömål 2016-2019 förlängs för att gälla till och med 2020
3. Finansiering sker inom befintlig mm
4 Uppdra åt KS att samordna Hållbarhetsramverket med kommunens arbete med mål och

resultatstyrning

Bakgrund
Österåkers miljömål 2016-2019 har haft stor betydelse för kommunens hållbarhetsarbete inom
miljöområdet. Samtidigt kan konstateras att målsättningar och inriktningar i denna typ av

övergripande styrdokument inte vid alla tidpunkter överensstämmer med målsättningar och
inriktningar i de strategiska styrdokument som tas fram inom respektive ämnesområde. Framtagande
av exempelvis energi- och klimatstrategi, avfallsplan och transportstrategi föregås av omfattande

omvärdsanalys och utredningsarbete och när de uppdateras ñnns stor risk att de inte längre stämmer
överens med det övergripande måldokumentet. Målstyrningen riskerar då att bli otydlig.

Österåkers miljömål 2016-2019 löper ut under året och det finns anledning att se över Vilken typ av

styrdokument som ska ersätta miljömålsdokumentet. Samtidigt har förvaltningen ett uppdrag att se

Över möjligheterna att implementera Agenda 2030 i kommunens hållbarhetsarbete (enligt

Översiktplan för Österåker 2040) samt att utveckla och förankra en övergripande

hållbarhetsredovisning (KS resultatmål i budget 2017-). Förslaget är därför att miljömålsdokumentet

ersätts av ett övergripande hållbarhetsramverk för Österåkers kommun. Ramverket blir en guide till,

och sammanställning av, de målsättningar och inriktningar som beslutats politiskt i Våra olika

strategier, program och planer inom hållbarhetsområdet.
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Illustration av ett hållbarhetsramverk: Ett övergripande dokument (eller webportal) som per
målområde tematiskt guidar läsaren. Ramverket erbjuder en sammanfattning av
inriktningsbeslut samt hänvisar till respektive styrdokument för ytterligare fördjupning.
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| Beskrivning av mål 11. Vad innebär det i Svensk
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Förvaltningens slutsatser

Förvaltningen ser positivt på framtagande av ett hållbarhetsramverk. Ett ramverk gör det lättare att

på ett samlat sätt förmedla vilken politisk Viljeriktning som beslutats inom olika ämnesområden till

tjänstepersoner, nya förtroendevalda och allmänhet. Ramverket kan, när det väl är på plats,

uppdateras löpande utifrån tillkommande politiska beslut. Uppdateringarna görs som redaktionella

åtgärder utan behov av ytterligare politisk hantering. Förvaltningens förhoppning är att ramverket
kommer att koppla Våra strategier, program och planer närmare organisationens målstyrning och
verksamhetsplanering.

Genom att använda Agenda 2030 och De globala målen för hållbar utveckling som grundsttuktur

för ramverket kommer det säkerställa att inga hållbarhetsperspektiv glöms bort i arbetet. Det är

också en struktur som lämpar sig Väl för både extern och intern kommunikation.

Ett ramverk som även rymmer social och ekonomisk hållbarhet är positivt för utvecklingen av

kommunens hållbarhetsarbete på så Vis att det blir tydligare var det finns möjliga synergieffekter eller

potientiella målkonflikter. Ramverket kommer också kunna utgöra en tydlig struktur att återkoppla

till vid den framtida hållbarhetsredovisningen, så att resultatet av pågående hållbarhetsarbete blir

lättare att följa och överblicka.
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För att Hållbarhetsramverket ska hinna utvecklas i bred förankring föreslår förvaltningen att

giltighetstiden för Österåkers mil'ömål 2016-2019 förlängs till och med 2020.

Staffan Kent Gullberg

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef
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