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Ärende
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2019 (§ 60) att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till reviderat miljöoch klimatprogram. Kommunledningskontoret har i samarbete med berörda
kontor arbetat fram ett förslag för remiss till berörda nämnder och externa
aktörer under perioden 18 maj till och med den 18 september 2020. Syftet är
att inhämta synpunkter och förbättringsförslag inför framtagandet av ett
färdigt förslag.
Revideringsarbetets organisation består av en politisk styrgrupp som
representeras av kommunstyrelsens arbetsutskott, styrgrupp på
tjänstepersonsnivå bestående av kommundirektör, teknisk direktör, miljöoch stadsbyggnadsdirektör samt plan- och exploateringschef. Arbetsgruppen
består av representativa tjänstemän från förvaltningarna. Utöver insatser
från nämnda grupperingar har även synpunkter och underlag inkluderats
från workshop och webbenkät i vilka förtroendevalda och ledande
tjänstepersoner har deltagit.
Ett genomgripande arbete genomfördes i samband med framtagande av
nuvarande miljöprogram samt klimat- och energistrategi. Därför har
revideringsarbetet genomförts varsamt gällande redan beslutade mål och
uppdrag. De större förändringar som föreslås är sammanslagning av
miljöprogram och klimat- och energistrategi till ett miljö- och
klimatprogram och att programmet kompletteras med ett sjätte
fokusområde, begränsad klimatpåverkan, samt att styrdokumentet sträcker
sig till år 2030. Kopplat till miljö- och klimat-programmet finns ett
verksamhetsstöd med förslag till åtgärder och aktiviteter som riktar sig
förvaltningarna. Ett antagande av programmet innebär således inte att
åtgärderna i verksamhetsstödet har beslutats att genomföras. Andra åtgärder
kan väljas som leder mot målen. Beslut om åtgärderna krävs av berörda
nämnder.
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Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslag till miljö- och klimatprogram
2021–2030 med tillhörande beslutsunderlag på remiss enligt sändlista med
svarstid till och med den 18 september 2020.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser.

Johan Lindberg
Tf kommundirektör

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande Remiss angående miljö- och klimatprogram för
Danderyds kommun 2021–2030
2. Remissförslag Miljö- och klimatprogram Danderyds kommun 2021–2030
3. Översikt av förändringar jämfört med Miljöprogram 2016–2020
4. Verksamhetsstöd tillhörande Miljö- och klimatprogram 2030
5. Uppföljning av miljöprogram samt klimat- och energistrategi
6. Missiv och sändlista

Expedieras
Enligt sändlista
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