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PLAU § 6:6 Dnr. KS 2020/0I09

Svar på motion nr I I/2020 av Michael Solander (MP) -
Förnybar el i Österåkers kommuns verksamheter

Planarbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens planarbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

Avslå motionen med hänvisning till att Österåkers kommuns Miljö- och
klimatprogram föreskriver fossilfri el och inte endast förnybar el.

Sammanfattning

En motion har inkommit om att Österåkers kommuns verksamheter snarast
ersätter alla elavtal som inte garanterar förnybar el med elavtal som gör det.

Elavtal för de kommunala verksamheterna hanteras idag av Annada samt för
belysning med mera av Samhällsbyggnadsförvaltningen och bostäder genom
Socialförvaltningen. Motionärens intention att snarast uppfylla kommunens
miljömål bejakas, men då miljömålen nyligen ändrats från förnybar el till

fossilfri el, föreslås motionen avslås.
'

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-01.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att avslå
motionen med hänvisning till att Österåkers kommuns Miljö- och
klimatprogram föreskriver fossilfri el och inte endast förnybar el.

Michael Selander (MP) yrkar bifall till motionen.
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande eller enligt Michael Selanders (MP) yrkande och finner att

planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Den som röstar enligt Michaela
Fletchers yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstning utföIl, enligt bilagd omröstningslista, med 5 ja-röster, 2 nej-röster,
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innebärande att Planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)yrkande.

Expedieras
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Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) i Österåkers kommun(mandatperiod 20 l 9 - 2022), 2022-0645, Dnr 2020/OIO9
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