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§ 15
Svar på motion (MP) om lokalt hållbarhetsråd (KS 2019.182)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jaana Tilles (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-03-15 föreslagit att 
kommunledningskontoret får i uppdrag att se över hur ett hållbarhetsråd i kommunens regi 
skulle kunna uppföras. Miljöpartiet förordar att kommunen inrättar ett hållbarhetsråd med 
bred representation från olika delar av lokalsamhället. Rådets föreslagna uppgift är att belysa 
och diskutera lokala hållbarhetsfrågor och egna erfarenheter, samt tillsammans med 
kommunens tjänstemän utarbeta en strategi för hur kommunen som helhet ska nå FNs 17 
hållbarhetsmål.
 
BEDÖMNING
Kommunerna har en central roll för hållbar utveckling och i genomförandet av Agenda 2030 
med dess 17 globala hållbarhetsmål. Offentlig verksamhet ska i enlighet med regeringsformen 
värna och främja hållbar utveckling. Kommunerna har genom flera olika författningar ansvar 
för många viktiga samhällsfunktioner som är bärande för social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet.
 
Hållbarhet är inte ett särintresse. En central princip för Vallentuna kommun är att 
hållbarhetsfrågor ska genomsyra verksamheten och ingå i ordinarie processer, med ledning av 
Kommunplanens mål ”Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar”. För 
att åstadkomma målet är det helt avgörande att lyckas engagera kommunens invånare, 
företagare och organisationer. Kommunen för på olika sätt dialog och samverkar med 
invånare och lokalsamhällets olika aktörer. Kommunens interna och externa arbete utvecklas 
löpande.
 
Ett särskilt hållbarhetsråd bedöms inte vara ändamålsenligt för att få till stånd delaktighet som 
leder till konkreta resultat. Kommunen ska istället driva hållbarhets-arbetet på bred front i 
kommunens olika kanaler och forum, med de frågor och arbetssätt som är efterfrågat och 
relevant för målgruppen. Dialog och samarbeten kring konkreta hållbarhetsfrågor kan 
adresseras i till exempel Näringslivsrådet, det globala elevrådet och i framtagandet av ett 
Landsbygdsprogram.
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Yrkanden
Jaana Tilles (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande. Parisa Liljestrand (M), ställer Jaana Tilles (S) yrkande och sitt eget yrkande mot 
varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Parisa 
Liljestrands (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (MP) om lokalt hållbarhetsråd - TJÄNSTESKRIVELSE
 Motion (MP) om lokalt hållbarhetsråd

Expedieras till 
Akten
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (MP) om lokalt 
hållbarhetsråd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-03-15 föreslagit att 
kommunledningskontoret får i uppdrag att se över hur ett hållbarhetsråd i 
kommunens regi skulle kunna uppföras. Miljöpartiet förordar att kommunen inrättar 
ett hållbarhetsråd med bred representation från olika delar av lokalsamhället. Rådets 
föreslagna uppgift är att belysa och diskutera lokala hållbarhetsfrågor och egna 
erfarenheter, samt tillsammans med kommunens tjänstemän utarbeta en strategi för 
hur kommunen som helhet ska nå FNs 17 hållbarhetsmål.

BEDÖMNING
Kommunerna har en central roll för hållbar utveckling och i genomförandet av 
Agenda 2030 med dess 17 globala hållbarhetsmål. Offentlig verksamhet ska i enlighet 
med regeringsformen värna och främja hållbar utveckling. Kommunerna har genom 
flera olika författningar ansvar för många viktiga samhällsfunktioner som är bärande 
för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Hållbarhet är inte ett särintresse. En central princip för Vallentuna kommun är att 
hållbarhetsfrågor ska genomsyra verksamheten och ingå i ordinarie processer, med 
ledning av Kommunplanens mål ”Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara 
långsiktigt hållbar”. För att åstadkomma målet är det helt avgörande att lyckas 
engagera kommunens invånare, företagare och organisationer. Kommunen för på 
olika sätt dialog och samverkar med invånare och lokalsamhällets olika aktörer. 
Kommunens interna och externa arbete utvecklas löpande.

Ett särskilt hållbarhetsråd bedöms inte vara ändamålsenligt för att få till stånd 
delaktighet som leder till konkreta resultat. Kommunen ska istället driva hållbarhets-
arbetet på bred front i kommunens olika kanaler och forum, med de frågor och 
arbetssätt som är efterfrågat och relevant för målgruppen. Dialog och samarbeten 
kring konkreta hållbarhetsfrågor kan adresseras i till exempel Näringslivsrådet, det 
globala elevrådet och i framtagandet av ett Landsbygdsprogram.

Handlingar
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Motion om Iokalt hållbarhetsråd
I och med Agenda 2030 och FNs 17 hållbarhetsmål har vi på såväl lokal som global nivå fått
konkreta mål att arbeta utifrån för att skapa ett hållbart samhälle. Dock, hållbarhet är
komplext och arbetet med att ta fram hållbara lösningar på lokal nivå bör därför inkludera
aktörer med olika erfarenheter, kompetens och infallsvinklar. Miljöpartiet i Vallentuna förordar
därför att kommunen inrättar ett hållbarhetsråd med representanter från det lokala
näringslivet, civilsamhället (såsom miljögrupper, humanitärgrupper, intresseorganisationer,
kyrkan etc.), politiken, akademi (som innehar kunskap och samarbete kan skapas med

enskilda forskare från olika discipliner), offentlig sektor (skolorna, vården etc), individer från
olika generationer inklusive barn, ungdomar och seniorer.

Rådets uppgift blir att träffas med jämna mellanrum och belysa och diskutera lokala
hållbarhetsfrågor och egna erfarenheter. Rådet ska tillsammans med kommunens
tjänstemän utarbeta en strategi för hur kommunen som helhet, inte bara de kommunala
förvaltningarna, ska nå FNs 17 hållbarhetsmål samt se till att strategin blir uppdaterad en
gång per år. Exempel på innehåll i en sådan strategi skulle kunna vara hur kommunen kan

ställa om till koldixidneutralitet i sina verksamheter, inspirera och nudga kommuninvånarna
att leva mer hållbart, hållbart lokalt jordbruk och odlingsstrategier, affärsnätverk baserade på

fortbildning inom hållbarhet, hållbar turism och hur kommunens natur bäst bevaras för
framtida generationer.

Ett affärsnätverk som kan inspirera är Sustainable Småland som är ett regionalt nätverk där
aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor samarbetar kring hållbara
utvecklingslösni n gar.1

Miljöpartiet i Vallentuna föreslår därför att Kommunfullmäktige:

-Ger kommunledningskontoret i uppdrag att se över hur ett hållbarhetsråd i kommunens regi
skulle kunna uppföras.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna
Nicklas Steor¡

lh,f/f$
Jenny Thörnberg Timo Grönlund

-TL-?-

https://vaxio.se/sidor/iobb-och-foretaq/driva-och-utveckla/natverk-och-orqanisationer/loS,ala-natverk,html


	44991c05-0b7c-4e95-bd74-57535e4bbb5d.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Expedieras till

	14b98650-7906-4841-9037-593fa2e93dcd.pdf
	eb630b62-8aef-4200-b19b-1b2b8dcfadf6.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång

	Expedieras till


	2b5c3d14-b4a9-41ed-a112-71dddbb4a52c.docx
	Tjänsteskrivelse
	Svar på motion (MP) om lokalt hållbarhetsråd
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten


	cdb2375b-f3ff-4544-af0f-53fe123d4f92.pdf

