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Till Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag nr 2/2019 ”Snabba på klimatsomställningen i
kommunen – ett samhällsbyggnadsförslag”
Sammanfattning

I medborgarförslag 2/2019 som inkom till Österåkers kommun i januari 2019 vill förslagsställaren
att kommunen inför åtgärder för att snabba på omställningen mot minskad klimatbelastning, i
enlighet med uppmaningar som lämnades vid en klimatmanifestation till politikerna i november
2018.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
Medborgarförslaget 2/2019 – ”Snabba på klimatsomställningen i kommunen – ett
samhällsbyggnadsförslag” anses besvarad, då de förslagna åtgärderna kommer att beaktas, främst
inom det pågående arbetet med att uppdatera gällande klimat- och energiplan.

Bakgrund
I medborgarförslaget som inkom i januari 2019 framhålls att målet om 1,5 graders global
uppvärmning och Sveriges nollutsläpp av växthusgaser 2030 inte kommer att nås utan en snabbare
takt i omställningen. Medborgaförslaget baseras på fem krav som överlämnats till politiker
(klimatmanifestation i november 2018) och som kommunen uppmanas genomföra.
Kommunen delar förslagsställarens uppfattning att klimatarbetet måste snabbas upp och har också
initierat flera insatser som kommer att innebära en uppväxling av kommunens klimatarbete.
Kommunens ambition är att visa ledarskap i klimatarbetet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag och har inlett arbetet med att uppdatera
nuvarande klimat- och energistrategi som gäller till och med 2020 samt anpassa den till nuläget. Det
innebär bl.a. att åtgärder måste anpassas till aktuella nationella och internationella riktlinjer.
I det arbetet kommer samtliga aspekter i medborgarförslaget att behandlas, där också uppmaningar
från klimatmanifestationen 2018 finns bilagda. Dialogen med medborgare, företag, skolor och andra
aktörer är viktig och kommer att beskrivas. Arbetet för ett hållbart resande är en central fråga och
hållbara resor kommer på olika sätt att underlättas och stimuleras. Här sker utveckling av förslag
inom såväl Trafik- och mobilitetsplanen som Klimat- och energistrategin. När strategin är färdig kan
också nyttan med ett medlemskap i Klimatkommunerna att analyseras.
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Tjänsteutlåtande
Kommunfullmäktige har hanterat medborgarförslaget vid sitt sammanträde 2019-03-04 § 2:22 och
beslutat remittera det till Kommunstyrelsen varefter Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut och
därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Förvaltningens slutsatser

Uppdraget till förvaltningen att uppdatera klimat- och energistrategin hanterar medborgarförslagets
uppmaning till aktualisering och behov av åtgärder.

Tidigare beredning och beslutsförslag
1. Kommunfullmäktiges presidium har behandlat ärendet 2019-02-18, Dnr KS 2019/0012-100
2. Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2019-03-04, § 2:22

Bilagor
1. Medborgarförslag nr 2/2019 – Snabba på klimatsomställningen i kommunen – ett
samhällsbyggnadsförslag
2. Beslutsförslag Kommunstyrelsens presidium 2019-02-18, Dnr KS 2019/0012-100
3. Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-04, § 2:22

Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef

Krister Sernbo
Strategisk planeringschef

___________
Expedieras
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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