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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Sammanträdesdatum:

2017-08-21

Gemaket, 2017-08-21 15:00 – 16:30

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Sara Ridderstedt, ordförande (MP)
Göran Malmestedt, 2:e vice ordförande
(M)
Annika Falk (S)
Conny Timan (S)
Anders Åkerlind (M)

Fredrik Kjos (M)

Övriga deltagare

Tijana Todorovic, Kommunsekreterare, Erika Lind, Hållbarhetsstrateg, Karl
Öhlander, Kansli- och utvecklingschef

Utses att justera

Anders Åkerlind (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-08-23
kl. 12:00

Paragrafer

§§ 2 - 4

Underskrifter

Sekreterare

........................................................
Tijana Todorovic

Ordförande

........................................................
Sara Ridderstedt (MP)

Justerare

........................................................
Anders Åkerlind (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Sammanträdesdatum:

2017-08-21

Datum för anslags uppsättande:

2017-08-23

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................

Tijana Todorovic

2017-09-14
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§2

Sammanträdesdatum:

2017-08-21

Samverkansöverenskommelse om
kommunal energi- och klimatrådgivning
Dnr KS 17/0214

Beslut
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott antar samverkansöverenskommelsen om
kommunal energi- och klimatrådgivning i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
__________

Sammanfattning
Storsthlms (före detta KSL) styrelse beslutade den 22 juni 2017 att
rekommendera kommunerna i länet att anta en samverkansöverenskommelse
om kommunal energi- och klimatrådgivning.
Förslaget till överenskommelse har utformats i samråd med en
beredningsgrupp och en arbetsgrupp. Båda grupperna har haft representation
från Upplands-Bro kommun.
Den nya överenskommelsen ska leda till en tydligare styrning och öka
förutsättningarna för samarbete mellan kommunerna när det gäller energi- och
klimatrådgivning.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 juli 2017.

•

Förslag till samverkansöverenskommelse med bilaga.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Storsthlm (registrator@storsthlm.se)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2017-08-21

Vinnare miljöstipendium för UpplandsBro kommuns interna miljöarbete 2016
Dnr KS 17/0246

Beslut
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott beslutar att ärendet bordläggs.
__________

Sammanfattning
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott har i uppgift att utse vinnaren av
miljöstipendium för Upplands-Bro kommuns interna miljöarbete 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 (6)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott
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Sammanträdesdatum:

2017-08-21

Informationspunkter
1. Arbetet framåt efter Kommunstyrelsens beslut om
uppdrag ”Plan för hållbar utveckling”
•

Erika Lind informerar om arbetet framåt efter Kommunstyrelsens
beslut om uppdrag ”Plan för hållbar utveckling”. Erika Lind
presenterar ”Vision och övergripande mål” för vidare arbete med
hållbar utveckling.

•

Erika Lind berättar om en ”Långsiktig och hållbar utveckling i
Bro” som är ett dokument som presenterar arbetet med utmaningar
i Bro.

•

Erika Lind presenterar nulägesbilden för delar av Bro och hur
medborgarna som bor i Bro upplever området. För att ha ett fortsatt
arbete med hållbar utveckling behöver kommunen utgå från
nulägesbilden.

•

Lärande, kompetensutveckling och medskapande är viktiga delar i
arbetet med hållbarhet, berättar Erika Lind. Erika Lind berättar att
det är viktigt att länka miljöarbetet med hållbarhet.

•

Erika Lind presenterar förslag på projektorganisationen som ska
arbeta med hållbarutveckling. Projektledaren är
Hållbarhetsstrategen och Hållbarhetutskottet ska fungera som en
referensgrupp.

2. Rekrytering av ny hållbarhetsstrateg
•

Karl Öhlander informerar om rekryteringen av en ny
hållbarhetsstrateg. Rekryteringsarbetet är pågående med sista
ansökningsdag den 30 augusti 2017.

3. Uppdatering av miljöledningsarbetet
•

Justerandes sign

Kommunen har tagit hjälp i form av konsultstöd. Kommunen ligger
i tidplan vilket innebär att miljöledningsarbetet inte påverkas utan
fortsätter framåt. Karl Öhlander kommer att fortsätta uppdatera
Hållbarhetsutskottet i frågan.

Utdragsbestyrkande
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4. Förbättrad placering på rankning av Miljökommun
•

Erika Lind informerar att årets rankning visar höga poäng för
Upplands-Bro kommun. Kommunen har fått 23,5 poäng av
maximala 25 poäng vilket tyder på att kommunen är drivande med
miljö- och hållbarhetsarbetet.

•

Upplands-Bro kommun ligger på plats 44 i hela landet vilket är en
bibehållen rankning som Miljökommun.

5. Remiss angående utvärdering av medborgarförslag
(ärende till Kommunstyrelsen ang. besvarande av
frågor)
•

Erika Lind informerar om remissen angående utvärdering av
medborgarförslag som ska gå ut till samtliga nämnder.

•

Remissen avser medborgarförslag som har kommit in mellan 2011
till 2016.

•

Syftet med utvärderingen är att se vilka effekter
medborgarförslagen har haft i avseende på att öka medborgarnas
engagemang, kontakt med politiker och tjänstemännens beredning
och handläggning av förslagen.

•

Remissen är ett av tre material som ligger till grund för
utvärderingen. Utöver remissen kommer det skickas ut en enkät
och genomföras intervjuer med utvalda chefer. Resultatet kommer
att samlas som en rapport och presenteras för beslut till
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

6. Remiss från SLL angående RUFS 2050
•

Regional utvecklingsplan för Stockholm 2050

•

Karl Öhlander informerar om att den ligger ute på en remissrunda
och kommer att tas upp på Kommunstyrelsen för beslut den 4
oktober 2017.

7. Övrigt
•

Justerandes sign

Anders Åkerlind (M) tar upp frågan om Biologiskt avloppsrening
med hjälp av TreeWell. Anders Åkerlind (M) vill tillsammans med
våra facknämnder undersöka om det är något som kan vara aktuellt
för Upplands-Bro kommun.

Utdragsbestyrkande
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