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Rådets uppgifter

1§
Rådet ska stödja, bevaka och ge råd i stadens arbete rörande Agenda
2030:s 17 globala mål för hållbar utveckling som bland annat syftar till
att utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla,
uppnå jämställdhet samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och
dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och ska
vara uppfyllda till år 2030. Rådet ska vara ett forum för dialog mellan
civilsamhälle, näringsliv, akademi och staden.
Rådet utvärderar hur staden tar ansvar och verkar för att intentionerna
i Agenda 2030-arbetet utvecklas samt stödjer stadens verksamheter att
nå målet att vara ledande i genomförandet av agendan.
Rådet samverkar med stadens nämnder och bolagsstyrelser om
utbildning av medarbetare, förtroendevalda och chefer inom stadens
verksamheter. Rådet tar fram rapporter, analyser och utvärderingar i
syfte att stödja stadens verksamheter i genomförandet av Agenda 2030.
Rådet är remissinstans i större strategiska ärenden av
kommunövergripande art.
Rådets sammansättning

2§
Rådet består av 17 ordinarie ledamöter, vilka utses, för tid som
styrelsen bestämmer, av kommunstyrelsen. Alla partier som har
representation i kommunstyrelsen representeras i rådet med var sin
ordinarie ledamot. Varje enskilt parti föreslår kommunstyrelsen
politiska representanter. Särskilt sakkunniga nomineras av

organisationer inom civilsamhället, näringsliv och akademi. En
beredningsgrupp, som utses av kommunstyrelsen, bestående av två
representanter från majoriteten och två från oppositionen föreslår sedan
vilka som ska väljas som ledamöter. Kommunstyrelsen fattar beslut.
Tillsammans ska rådet representera en bred sammansättning av
kunskaper och erfarenheter inom olika områden relaterade till Agenda
2030.
Kommunstyrelsen utser ordförande bland de förtroendevalda
ledamöterna. Rådet utser vice ordförande bland de sakkunniga
ledamöterna.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan närvara vid
sammanträde utser rådet annan ledamot att leda sammanträdet.

Rådets arbetsformer

3§
Rådet bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde
ska också hållas om två av stadens politiskt tillsatta ledamöter begärt
det eller ordföranden anser att det behövs.
Ordföranden svarar för kallelse, föredragningslista och protokoll.
Kallelse bör vara skriftlig och tillställas rådets ledamöter och ersättare
och de övriga personer som har rätt att närvara senast en vecka före
sammanträdet. Till kallelsen ska fogas en föredragningslista.
4§
Vid rådets sammanträden förs protokoll, vilket justeras av
tjänstgörande ordförande och en ledamot som rådet för varje gång utser
bland de närvarande.
Särskilt yttrande ska på ledamots begäran tas in i protokollet.
Ett exemplar av protokollet ska efter justering tillställas kommunstyrelsen.
5§
Stadsdirektören och annan tjänsteman som handlagt visst ärende har
rätt att närvara vid rådets sammanträden och delta i överläggningarna.
Föredragande är biträdande stadsdirektör för kvalitet och
stadsutveckling eller den som ordföranden utser.
Rådet har möjlighet att adjungera personer till sina sammanträden.
6§
Rådet får administrativt stöd och utredningsstöd av stadsledningskontorets ansvariga för Agenda 2030 och sekreterarskapet (kallelse,
sammanträde och protokoll) fullgörs av kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens kansli.
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