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Syfte 
Uppsala kommuns miljömålsråd är ett samråds- och samverkansorgan för 
kommunens arbete med lokala och nationella miljömål samt Agenda 2030. Syftet är att 
öka kunskapen om miljö- och klimatfrågor samt medvetenheten om vikten av dessa 
perspektiv i Uppsala kommun för att driva på arbetet inom Uppsala kommuns 

nämnder och styrelser. 

Tidsperiod 
Uppsala kommuns miljömålsråd inrättades i februari 2017 och verkar till dess att annat 

beslutas. 

Uppgifter 
Uppsala kommuns miljömålsråd har till uppgift att: 

• öka medvetenheten om vikten av miljö- och klimatarbete inom alla 

politikområden, i samtliga styrelser och nämnder 

• följa utvecklingen på miljö- och klimatområdet inom andra delar av samhället 

och sprida ny kunskap 
• diskutera och ge underlag till strategier för att uppnå kommunens miljö- och 

klimatmål 

• initiera, underlätta och följa upp nämndövergripande frågor ur ett miljö- och 

klimatperspektiv. 

Sammansättning 
Miljömålsrådet ska bestå av nio (9) ledamöter, inklusive ordförande och vice 

ordförande.  

Miljömålsrådet kan även inbjuda/adjungera företrädare för skilda kommunala 

nämnder/förvaltningar, kommunala bolag, övriga 
myndigheter/organisationer/föreningar, liksom experter i övrigt att delta i rådets 
sammanträden.  

Organisation och arbetsformer 
Rådet sammanträder 4 gånger per år och sammankallas av ordföranden. Ordföranden 
kan besluta om ytterligare sammanträde. Kallelse med dagordning ska skickas ut 
minst en vecka innan sammanträdet äger rum. Vid rådets sammanträden ska 

anteckningar föras. Återrapportering från Uppsala kommuns miljömålsråd till 

kommunstyrelsen ska göras skriftligen en gång per kalenderår. Ordförande i rådet 
ansvarar för att återrapportering sker. 

Rådets ledamöter förväntas delta vid rådets sammanträden och återrapportera 
aktuella synpunkter och förslag som lyfts i rådet till sina respektive nämnder, 
bolagsstyrelser, partier, föreningar eller motsvarande. 
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Kommunledningskontoret utser medarbetare som ska delta i rådets sammanträden, 

vara föredragande och i övrigt stödja ordförande som verkställande tjänsteperson. 
Kommunledningskontoret svarar även för rådets administration. Administrationen 

omfattar uppgifter som anteckningar, mötesbokningar, arvoden, fika och liknande.  

Ansvarig nämnd 
Ansvarig nämnd för Uppsala kommuns miljömålsråd är kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen fastställer rådets föreskrifter och beslutar om förändringar. 

Val av ledamöter 
Miljömålsrådets ledamöter utses av kommunstyrelsen. Partirepresentanterna bör även 
vara ledamot eller ersättare i en nämnd eller ett kommunalt bolag i Uppsala kommun. 

Ordföranden och vice ordföranden ska utses bland kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare, ordförande utses bland kommunalråden. 

Ordförande och ledamöter väljs för en mandatperiod. 

Rådet får också bjuda in eller adjungera företrädare för nämnder, styrelser, 
kommunala förvaltningar och bolag, övriga myndigheter och organisationer, liksom 

experter i övrigt att närvara. Adjungering kan ske per sammanträde eller för en period. 

Ekonomi och arvoden 
Sammanträdesarvode utgår till ledamöter och adjungerade i Uppsala kommuns 
miljömålsråd enligt Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala 
kommun mandatperioden 2019–2022 eller regelverk som ersätter detta. Kostnaden för 

dessa ersättningar hanteras inom kommunstyrelsens budgetram. 
Kommunstyrelsen svarar för rådets sekretariat och administrativa kostnader.  

Relaterade dokument 
Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun 

mandatperioden 2019–2022 
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