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miljörådet 
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Vision och värdegrund 2030 

Här ger vi plats för att göra skillnad 

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke.  

Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar. 

En plats med stark tradition för gränslöst skapande.  

Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet. 

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. 

Där allt är nära och alla har betydelse. 

Övergripande mål för mandatperioden 2019-2022 enligt KF 2019-05-27 

Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen  

genom fyra mål: 

Vaggeryds kommun ska vara en plats… 

…med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen 

…med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet 

…med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa 

…som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka 

 

Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är långsiktiga och är kopplade till FNs 17 globala mål inom 

Agenda2030. 

Alla verksamheter bidrar till samtliga fyra mål som förtydligas genom ett strategiskt utvecklings- och 

hållbarhetsprogram.  

Samtliga mål följs upp i samband med prognos och rapportering av ekonomi och kvalitetsresultat 

Vaggeryds kommuns planer och riktlinjer som hanteras och beslutas politiskt skall harmonisera med de 

övergripande målen. Exempelvis kommunens översiktsplan, boendeutvecklingsprogram, miljöprogram m.m. 

Kommunfullmäktige har också som en del av god ekonomisk hushållning formulerat mål för de resurser 

organisationen förfogar över för att för att nå de övergripande hållbarhets- och utvecklingsmålen. De av 

fullmäktige beslutade finansiella målen, mål för arbetsgivarpolitiken samt mål för det egna miljöarbetet ska 

harmonisera med ambitionsnivån för att uppnå Vaggeryds kommuns övergripande mål. 

Vaggeryds kommuns övergripande mål för hållbar utveckling är utformade ur ett långsiktigt perspektiv för att 

kunna gälla under mer än en mandatperiod, i det fall kommunfullmäktige så beslutar. 
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Reglemente för natur- och miljörådet 
Natur- och miljörådet ska fungera som forum för samverkan mellan politiker och tjänstemän i Vaggeryds 

kommun och natur- och miljöföreningar i kommunen.  

§ 1 Funktion 

Rådet har till övergripande uppgift att vara ett forum för samverkan mellan Vaggeryds kommun och natur- och 

miljöföreningar i kommunen. Föreningarna representerar en miljöaktiv allmänhet samtidigt som de bidrar med 

en kompetens inom natur- och miljöområdet. Som föreningar räknas miljö- och intresseorganisationer inom 

natur- och miljöområdet.  

 

Kommunstyrelsen tillsammans med kommunledningskontoret representerar kommunen i strategiska miljö- och 

naturfrågor, naturvård, frågor inom fysisk planering samt kommunens utåtriktade miljökommunikation. Miljö- 

och byggnämnden representerar kommunen som myndighet inom miljötillsyn. Tekniska kontoret representerar 

kommunen som markägare med drift och underhåll av kommunens markinnehav. 

 

§2  Syfte 

Syftet med rådet är att kommunen och föreningarna i rådet kan samverka kring och diskutera olika natur- och 

miljöfrågor för att få en allsidig belysning. 

- Föreningarna ska fungera som remissinstanser i olika kommunala frågor som berör natur- och 

miljöarbete 

 

§ 3 Arbetsuppgifter 

Rådets uppgifter är att: 

- vara en kontaktlänk mellan kommunen och natur- och miljöorganisationer. 

- ha en rådgivande funktion i frågor som berör natur- och miljöfrågor 

- vara ett diskussionsforum inom vattenfrågor, fysisk planering och naturvård 

- vara remissinstans i frågor som rör natur- och miljö i kommunen 

 

 

§ 4 Ansvar 

Rådet ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, mål och riktlinjer, de föreskrifter 

som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
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§ 5 Sammansättning 

Natur- och miljörådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och samordnas och administreras av 

Kommunstyrelsen. Rådet ska bestå av lokala natur- och miljöföreningar, ledamöter från kommunstyrelsen och 

miljö- och byggnämnden samt representanter från kommunledningskontoret och tekniska kontoret. De politiska 

ledamöterna avgör vilka föreningar som ges möjlighet att vara representerad i rådet. 

Kommunstyrelsen utser tre politiska ledamöter till natur- och miljörådet. Två ledamöter (ordförande och vice 

ordförande) representerar kommunstyrelsen och en ledamot representerar miljö- och byggnämnden.  

En ledamot och en ersättare utses av varje förening som ingår i rådet. 

En tjänsteperson från kommunledningskontoret deltar alltid på råden och är sekreterare. En tjänsteperson från 

tekniska deltar alltid på råden. Övriga tjänstepersoner kan adjungeras vid behov. 

 

§ 6 Sammanträdesformer 

Rådet skall sammanträda 3 gånger per år. Mellan mötena kan föreningarna ges möjlighet att yttra sig i specifika 

frågor utan att hela rådet samlas.   

 

§ 7 Närvarorätt 

Utöver till rådet valda ledamöter och tjänstepersoner kan andra personer närvara om ordförande så godkänt. 

 

§ 8 Kallelse 

Skriftlig kallelse skickas till rådets ledamöter senast 14 dagar före rådets sammanträde. Förslag till dagordning 

delges rådets ledamöter i god tid innan mötet.  
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§ 9 Protokoll 

Vid sammanträden förs protokoll som skickas ut till rådets medlemmar och deltagande tjänstemän och politiker. 

Protokollet delges även kommunstyrelsen och finns tillgängliga på www.vaggeryd.se. 

 

§ 10 Ekonomi 

Till föreningarna i natur- och miljörådet utgår ett bidrag på 500 kr per sammanträde per närvarande förening. För 

politiska ledamöter utgår ersättning enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda. 

 

§ 11 Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av natur- och miljörådet och kommunstyrelsen. 

http://www.vaggeryd.se/

