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Mottagare

Kommunledningsutskottet

Redovisning av pågående uppdrag från
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
–

Uppdraget om framtagande av miljöprogram/hållbarhetsprogram
avslutas.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige
– Redovisningen noteras.
Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Kommundirektör

Diarienummer

2020/KS 0278 001

Britt-Marie Lundberg Björk
Chef stöd- och servicekontoret

Sammanfattning
Kommunstyrelsen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående
uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om.
Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens
rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för
kommunens styrprocess.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppdraget från kommunfullmäktige
2017-12-14 § 133, avseende framtagande av miljöprogram/hållbarhetsprogram
för hela kommunen avslutas då hållbarhetsmålen i Agenda2030 har integrerats
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i den nya kommunplanen. Kommunstyrelseförvaltningen förslår även att
redovisningen av pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående
uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om.
Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens
rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för
kommunens styrprocess.
Samhällsbyggnadskontoret har haft i uppdrag att ta fram ett
hållbarhetsprogram för hela kommunen. Agenda2030 är sedan 2015 det
universella ramverket för hållbar utveckling och i Tyresö har den använts för
hållbarhetsbedömning av kommunens översiktsplan och varit en del av
kommunens långsiktiga målbild i kommunplanen från 2018. För att kunna
bedriva ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är det viktigt att hållbarhetsmålen är
integrerade i nämndplaner, verksamheternas mål och i det dagliga arbetet. Det
skapar ägandeskap för frågorna och motiverar till initiativ och ständiga
förbättringar i verksamheten där arbetet utförs. Hållbarhetsmålen i
Agenda2030 har därför integrerats i den Kommunplan 2021-2024 med budget
för 2021 och den ordinarie styrprocessen, istället för att ta fram ett separat
hållbarhetsprogram. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att uppdraget
därmed kan avslutas.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.

