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Svar på motion nr I l/20I9 från Andreas Lennkvist (V), Christina

Wulff (V), Francisco Contreras (V) och Norma Aznar (V) -

Motion om klimatnödläge

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Anse motion nr 11/2019 besvarad i den delen som avser vidtagande av

åtgärder med hänvisning till kommunens redan idag aktiva arbete och

ledarskap för att minska utsläpp av klimatgaser med ett brett spektrum av

åtgärder, vilka ger den största effekten på klimatet.

2. Anse motion m: 11 /2019 besvarad 1 den delen som rör utlysande av

klimatnödläge med hänvisning till att ett generellt klimatnödläge beslutats av en

majoritet i Europaparlamentet, vilket omfattar alla medlemsländer..

Sammanfattning

I motion nr 11 /2019 - motion om klimamödläge - föreslås att Österåkers

kommun erkänner att det råder ett klimatnödläge och ska vida åtgärder för att

minska utsläpp av klimatgaser. Förvaltningens slutsatser'är att

klimatsituationen ska tas på stort allvax, men föreslår att kommunen 1 första

hand bör Visa ledarskap mom klimatarbetet, snarare än att utlysa khmatnödläge.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2020-01-22, rev. 2020-02-10.

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2020-01-29, § 2:5.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-01-10.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till det reviderade ordförandeförslaget

innebärande

1. Anse motion nr 11 /2019 besvarad 1 den delen som avser vidtagande av

åtgärder med hänvisning till kommunens redan idag aktiva arbete och

ledarskap för att minska utsläpp av klimatgaser med ett brett spektrum av

åtgärder, vilka ger den största effekten på klimatet.

2. Anse motion m: 11 /2019 besvarad i den delen som rör utlysande av

klimatnödläge med hänvisning till att ett generellt klimatnödläge beslutats av en

majoritet i Europaparlamentet, vilket omfattar alla medlemsländer.

Francisco Contteras (V) och Michael Selander (MP) yrkar bifall till motionen.
Forts.
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Propositionsordning

Ordföranden frågat om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(NI) yrkande eller Francisco Centreras (V) och Michael Selanders (M'P) yrkande

och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkande. v

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M)

yrkande röstar ja, den som är för Francisco Contreras (V) och Michael

Solanders (MP) yrkande 'röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista med 12 ja-röster och 2.

nej-röster.
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Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20|9 - 2022)
KS 2020-02-I0, § 2:5

'

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare

Johan Boström

Hampe Klein

Christina Funhammar

Mathias Lindow, 1:e vice ordf.

Ritva Elg

Anne-Li Hjlbert

Arne Ekstrand

Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf.

Mats Larsson

Roger Johansson

Anders Borelid Hans H
Francisco Contreras

-

Michael Selander

Michaela Fletcher, ordförande

Ersättare

Conny Söderström

Kenneth Nettersüöm

Conny Ling

Björn Pålhammax

Mikael Ottosson

Daniel Lundin

Hans Hellberg

Vakant

Resultat 12 2 -


