Hållbarhetsprogram och hållbarhetsutskott ge mer kraft i förverkligandet av
visionen
Vi vill sätta mer tryck för att vi ska nå vår vision om en välkomnande och hållbar kommun. Därför tar
vi nu initiativ till ett hållbarhetsprogram och kommer att inrätta ett hållbarhetsutskott under
kommunstyrelsen.
Hållbarhetsprogram skapar samordnad riktning för arbetet
Hållbarhetsprogrammet ska ersätta Miljöplan för Lidköpings kommun och Program för social
hållbarhet. Bärande delar i planen och programmet kommer att vara kvar. De ska arbetas samman
och kompletteras med de områden som först blir uppenbara när dimensionerna förs samman.
Hållbarhetsprogrammet ska tydliggöra hur de tre dimensionerna; ekonomiskt, ekologiskt och socialt
är oskiljaktiga och beroende av varandra. Hållbarhetsprogrammet ska vara ett stöd för att avgöra
vilka åtgärder som ger bäst verkan i strävan mot ökad hållbarhet.
Vårt initiativ visar på vår vilja att ligga i framkant i kommunsverige vad gäller hållbar utveckling. Vi är
ett av ett litet fåtal kommuner som hittills valt att ta den strategiska styrningen ett steg längre och
föra samman dimensionerna till ett hållbarhetsprogram.
Vi gläds också över att vi då fullt ut kan dra nytta av vår medverkan i Glokala Sverige. Ett
kompetensstärkande nätverk för landets kommuner och regioner för att föra in Agenda 2030 i
styrning och arbetssätt.
Utskott med bredare uppdrag
Vi ser behov av att förändra den politiska organiseringen kring hållbarhetsarbetet. Vi vill sätta än mer
kraft i det politiska ledarskapet. Ett naturligt steg är därför att föra samman de politiska instanserna
Miljö- och klimatutskottet och rådet Forum för social hållbarhet. Det gör vi genom att Miljö- och
klimatutskottet under kommunstyrelsen får ett bredare uppdrag och benämns Hållbarhetsutskottet.
Det första uppdraget för utskottet blir att leda arbetet med att ta fram underlag för
Hållbarhetsprogrammet. Vi ser också behov av en bredare delaktighet varför vi vill utöka utskottet till
fem ledamöter och fem ersättare. Det löpande uppdraget för utskottet blir att närmare följa och
främja verksamhetens och kommunens utveckling specifikt utifrån hållbarhetsperspektiv. De ska
också driva en aktiv omvärldsbevakning inom området och på olika sätt medverka till att höja
organisationens kompetens inom området.
Att utvecklas i en mer hållbar riktning ställer höga krav på ledning och samordning av kommunens
olika nämnder och bolag. Detta initiativ ska också leda till det.
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