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Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

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

för Österåkers kommun.

2. Österåkers miljömål 2016-2019 förlängs för att gälla till och med 2020, varpå

nya miljömål tas fram.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSÅ LT) ordinarie medlemmar fungerar

som politisk styrgrupp för utveckling av miljömål och Hållbarhetsramverk.

4. Finansiering av arbetet med miljömål och Hållbarhetsramverk sker inom
befintlig ram.

Sammanfattning

Österåkers kommun har i dagsläget över 150 styrande dokument som
innehåller mål, riktlinjer eller regleringar inom mihö- och hållbarhetsomrádet.

Detta innebär svårigheter när det gäller möjligheterna till målstyming och

effektivitet i miljö- och hållbarhetsarbetet. I samband med att Österåkers

miljömål 2016-2019 löper ut föreslås därför att ett Hållbarhetsramverk

utvecklas för kommunen. Det övergripande syftet med ett Hållbarhetsramverk

är att effektivisera och förstärka arbetet med hållbar utveckling i Österåkers

kommun:
' Ge en överblick över antagna mål och riktlinjer

' Ge en överblick över befintliga styrdokument
° Kartlägga målkonflikter
' Kartlägga möjliga synergier mellan olika mål och ge förutsättningar att

samordna hållbarhetsarbetet

° Underlätta uppdateringar av mål och styrdokument
° Underlätta målstyrning, uppföljning och kvalitet

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-1 1, d 1:7.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-12-03.

Forts.
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Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens

beslutsförslag innebärande

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till Hållbarhetsramverk
för Österåkers kommun.
2. Österåkers miljömål 2016-2019 förlängs för att gälla till och med 2020, varpå

nya miljömål tas fram.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSALJ) ordinarie medlemmar fungerar

som politisk styrgrupp för utveckling av miljömål och Hållbarhetsramverk.
4. Finansien'ng av arbetet med miljömål och Hållbarhetsramverk sker inom
befintlig ram.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturer
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7 W Utdragsbestyrkande


