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1§
Stadsmiljörådet är ett beredande organ som har till uppgift att samordna övergripande strategiska frågor avseende stadens hållbara utveckling samt inom
bland annat följande områden:
• stadens luftkvalitet och dubbdäcksbegränsningar
• beredning av gemensamma program för stadens parker och torg
• beredning av cykelprogram och informationsinsatser för att öka cyklandet i
staden
• insatser för att minska bullret från fordonstrafiken
• insatser avseende matavfallskvarnar för att få in mer matavfall i biogasproduktionen.
2§
Stadsmiljörådet består av 7 ledamöter och lika många ersättare, vilka utses av
kommunfullmäktige för tid som kommunfullmäktige bestämmer. Avgår ledamot under löpande tjänstgöringstid, utser kommunfullmäktige ny ledamot för
den återstående tjänstgöringstiden.
Kommunfullmäktige utser bland stadsmiljörådets ledamöter en ordförande
och en vice ordförande för tid kommunfullmäktige bestämmer.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan närvara vid sammanträde utser stadsmiljörådet annan ledamot att föra ordet.
3§
Stadsmiljörådet bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde
ska också hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begärt det eller ordföranden anser att det behövs.
Ordföranden svarar för kallelse, föredragningslista och protokoll.
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Kallelse bör vara skriftlig och tillställas stadsmiljörådets ledamöter och de
övriga personer som har rätt att närvara senast en vecka före sammanträdet.
Till kallelsen ska om möjligt fogas föredragningslista.
4§
Vid stadsmiljörådets sammanträden förs protokoll, vilket justeras av tjänstgörande ordförande samt en ledamot som stadsmiljörådet 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 samt annan tjänsteman som handlagt visst ärende har rätt att
närvara vid stadsmiljörådets sammanträden och delta i överläggningarna.
Stadsmiljörådet får besluta att annan får närvara vid sammanträden och
delta i överläggningen.
Föredragande utses av ordföranden.
6§
Stadsmiljörådets skrivelser ska undertecknas av ordföranden. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för dessa den ledamot
som stadsmiljörådet utser.
7§
Sekreterarskap fullgörs av KF/KS kansli.
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