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upPlelue MILJÖMÅLSRÅDET 

PROTOKOLL 

Datum: 2017-05-15 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Stationsgatan 12, klockan 17.30-20.10 

Maria Gardfjell (MP), ordförande 
Markus Lagerquist (M), vice ordförande 
Jens Nilsson (S) 
Rafael Waters (S) 
Klara Ellström (MP) 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Urban Wästljung (L) 
Sarah Havneraas (KD) 
Isak Stoddard, (CEMUS), adjungerad 

Inbjudna: Ingela Hagström, KLK 
Jonas Andersson, VD WRS 
Lennart Nordvarg, länsstyrelsen 
Helena Brunnqvist, länsstyrelsen 

Övriga Hannes Vidmark, avdelningschef 
deltagare: 

Utses att 
justera: Urban Wästljung (L) Paragrafer: 13-17 

Justeringens 
plats och tid: 2017- 10-02, Stationsgatan 12 

Underskrifter: 

 

 

Maria Gardfjell (MP), ordförande Urban Wäst sterare 

„ 

Kerstin Sundqvist, sekreterare 
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2 Uperibilue MILJÖMÅLSRÅDET 

PROTOKOLL 

Datum: 2017-05-15 

§ 13 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs med följande tillägg: 

Tema för studieresa 23 augusti 2017 

§ 14 

Presentationer 

Maria Gardfjell (MP) inleder med att hälsa rådet och inbjudna välkomna. Dagens möte har temat 
hållbarhet. 

Milj ömålsrådet ska ha ett brett samarbete med akademin, föreningsliv, näringsliv, myndigheter 
samt organisationer. Efter dagens möte ska rekommendationer avges till kommunstyrelsen. 

Rådet, inbjudna samt övriga presenterar sig och sin roll. 

§ 15 

Hållbarhet 

Globala Målen, Agenda 2030 och kommunens arbete 
Agenda 2030 har 17 globala mål och 169 delmål. Syftet är att: 
• Utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet 

och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och 
dess naturresurser. 

• De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Målen i Agenda 2030 är integrerade i kommunfullmäktiges Mål och budget med inriktningsmål 
som beskriver inriktning och uppdrag för den kommunala verksamheten. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande ~ 
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PROTOKOLL 

Datum: 2017-05-15 

Länsstyrelsens miljömålsarbete 
Miljö- och klimatråd är ett uppdrag som länsstyrelsen har där rollen är att samordna länets miljö-
och klimatarbete. Rådet består av kommunstyrelsens ordförande, VD:ar, Regionen, 
intresseorganisationer m fl, totalt cirka 20 personer. Rådet träffas två gånger per år. 

Uppgifter för miljö- och klimatrådet: 
• Milj ömål (regionala åtgärdsprogram 
• Klimat- och energiplan 
• KLimatanpssning 
• Grön infrastruktur 
• Eventuellt Agena 2030 

WRS — Årets hållbara företag201 7 
WRS är milj ökonsulter inom vatten och kretslopp. Företaget är grundat i mitten av 1990-talet (20 år 
hösten 2017). 

WRS verksamhetsområden är: 
• Dagvatten 
• Spillvatten 
• Naturvatten 
• Lakvatten 

Frågeställningar: Finns det samarbeten vi borde utveckla? Hur kan vi utveckla samarbetet med 
föreningslivet, finns det exempel inom social hållbarhet? 

Tematiska frågor som är gemensamt med föreningar, till exempel klimatanpassning. Exempel på 
givande möte var "naturbete". 

Bra att rådet ger kommunstyrelsen rekommendationer. Exempel är betet i Slottsbacken. 

Stadsodling är bra exempel på bra samarbete med näringslivet och socialt förebyggande. 

Infrastruktur, kollektivtrafik (klimatsmart). 

Satsning av kollektivtrafik. Höja ribban för att få med Regionen i hur utöka kollektivtrafiken samt 
prioritera investeringar för detta. 

Viktigt identifiera vem kollektivtrafiken är till för? 

Justerandes sign 

M6- 
Utdragsbestyrkande 
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Datum: 2017-05-15 

§ 16 

Miljövårdsrådets råd till kommunstyrelsen 

Vid dagens möte ges inte råd till kommunstyrelsen. 

§17 

Tema för studieresa 23 augusti 2017 

Rådet uppmanas maila Maria Gardfjell (MP), ordförande, förslag på tema till studieresan. 

Justerandes sign 

N 1 
Utdragsbestyrkande 

Go}- 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

