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Inrättande av ett miljömålsråd i Uppsala kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att den 31 januari 2017 upplösa miljövårdsrådet och samtidigt upphäva föreskrifter för
miljövårdsrådet, samt
att från den 1 februari 2017 inrätta ett miljömålsråd och anta föreskrifter för detta enligt
bilaga.
Ärendet
Miljöarbetet i kommunen är högt prioriterat. Det ställer krav på samtliga nämnder och bolag
men också på en aktiv ledning som har väl utvecklade forum för dialog med föreningslivet,
myndigheter och universiteten i Uppsala.
Uppsala kommun har idag ett miljövårdsråd där miljöfrågor behandlas. Kommunen är också
initiativtagare till Uppsala klimatprotokoll, som sedan länge är ett forum där kommunen,
företag, myndigheter och ideella organisationer behandlar miljöfrågor. De 16 nationella
miljömålen omfattar emellertid fler frågor än de som behandlas i de här två forumen. Därför
föreslås att ett miljömålsråd inrättas för att stärka kommunens miljöarbete. Miljömålsrådet
föreslås ersätta det nuvarande miljövårdsrådet.

Föredragning
Kommunen har antagit ett miljö- och klimatprogram med tyngdpunkt på utmanande mål inom
målområdena Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. Insatser sker inom flera olika
samhällssektorer. Programmet ska under hand kompletteras med fler målområden
Miljömålsrådet föreslås ha till uppgift att:
• öka medvetenheten om vikten av miljöarbete inom alla politikområden, i samtliga
styrelser och nämnder
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•
•
•

följa utvecklingen på miljöområdet inom andra delar av samhället och sprida ny
kunskap
diskutera och ge underlag till strategier för att uppnå kommunens miljömål
initiera, underlätta och följa upp nämndövergripande frågor ur ett miljöperspektiv.

Miljömålsrådet föreslås bestå av nio ledamöter som utses av kommunstyrelsen. Ordförande
ska vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen. Fördelning av ledamotsplatser i rådet
tilldelas utifrån mandatfördelning mellan partierna.
Eftersom arbetet med alla målområden omfattar en stor bredd av frågor föreslås i övrigt inga
ledamöter från andra organisationer. Rådet får i stället rätt att efter behov adjungera
företrädare för nämnder, styrelser, kommunala förvaltningar, övriga myndigheter och
organisationer, liksom experter i övrigt. Adjungerade äger rätt att delta i rådets överläggningar
och arbete, men inte i beslut. Adjungering kan ske per sammanträde eller för en period.
Kommunstyrelsen svarar för rådets sekretariat och tjänstemannastöd. Kommunledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att stödja förvaltningar och bolag samt samordna
uppdrag inom bland annat jämställdhetfrågor och mänskliga rättigheter.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättningar för de förtroendevalda utgår enligt ERS 15. Antalet ersättningsberättigade
rådsmedlemmar, ledamöter och adjungerade, är begränsat till samma antal som i nuvarande
miljövårdsråd. Tjänstemannastödet ligger inom ramen för tidigare givet uppdrag till
kommunledningskontoret.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Handläggare
Hannes Vidmark

Datum
2016-11-07

Diarienummer
KSN-2016-2298

Kommunstyrelsen

Föreskrifter för miljömålsrådet i Uppsala kommun
Antagna av kommunstyrelsen den (datum) 2016 § xxx
§1 Uppgifter
Miljömålsrådet är ett verksamhetsövergripande samråds- och samverkansorgan för
kommunens arbete med de 16 nationella miljömålen. Miljömålsrådet föreslås ha till uppgift
att:
•
•
•
•

öka medvetenheten om vikten av miljöarbete inom alla politikområden, i samtliga
styrelser och nämnder
följa utvecklingen på miljöområdet inom andra delar av samhället och sprida ny
kunskap
diskutera och ge underlag till strategier för att uppnå kommunens miljömål
initiera, underlätta och följa upp nämndövergripande frågor ur ett miljöperspektiv.

§ 2 Sammansättning
Miljömålsrådet ska bestå av nio ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande, som
utses av kommunstyrelsen. Ordföranden ska utses bland kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare. Ledamöter utses från och med föreskrifternas ikraftträdande fram till och med 2018.
Därefter utses ledamöter för fyra år, räknat från och med 1 januari året efter det att allmänna
val till kommunfullmäktige ägt rum.
Rådet får adjungera företrädare för nämnder, styrelser, kommunala förvaltningar, övriga
myndigheter och organisationer, liksom experter i övrigt. Adjungerade äger rätt att delta i
rådets överläggningar och arbete, men inte i beslut. Adjungering kan ske per sammanträde
eller för en period.
Antalet adjungerade för en period får inte överstiga fem personer.
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§ 3 Organisation och arbetsformer
Rådet ska sammanträda på tid och plats som rådet bestämmer, eller när ordföranden anser att
det behövs. Minst fyra sammanträden ska genomföras under ett kalenderår.
Kallelse med dagordning ska skickas ut minst en vecka innan sammanträdet äger rum.
Vid rådets sammanträden förs protokoll som skall justeras av ordförande samt en vid
sammanträdet utsedd justerare. Protokollet delges rådets ledamöter och publiceras på
kommunens hemsida.
§ 4 Ekonomi
Kommunstyrelsen svarar för rådets sekretariat och administrativa kostnader.
Ledamöterna i rådet arvoderas enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för
förtroendevalda.
Ersättning till adjungerade för en period beslutas av ordförande och ska då följa regler för
förtroendevalda.
§ 5 Ändringar
Kommunstyrelsen fastställer rådets föreskrifter och beslutet om förändringar.
§ 6 Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2017.

