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Nytt Miljö- och klimatprogram

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anta Miljö- och kh'matprogram 2030 med mål, strategiska inriktningar och

indikatorer samt anvisningar för arbetssätt, uppföljning och redovisning.

Särskilt yttrande

Michael Selander (MP) lämnar ett särskilt yttrande

Miljöpartiet hade helst sett att ärendet hade gått tillbaka till förvaltningen för

att omarbetats enligt Vårt återremissyrkande som sammanfattas nedan.

Vi ser framförallt en stor brist gällande mätbara mål.

Miljöpartiet i Österåker ställer sig positiva till Viljeinrikmjngen och målen i

klimat och miljöprogrammet. Vi välkomnar användningen av indikatorer som
gör det möjligt att utvärdera och följa upp arbetet med miljö och

klimatprogrammet. Samtidigt önskar vi att fler mål har tydliga konkreta

måhuivåer. Även om kommunens rådighet är begränsad så anser Vi det Viktigt

att sätta mål som behöver uppfyllas. Annars är risken att de kan avfärdas som
uppfyllda enbart genom en viljeriktm'ng.

Vi ser behovet av ett stärkt skydd för naturområden, allemansrätten och den

biologiska mångfalden. Speciell hänsyn behöver tas till biologiska Värden i

planeringsprocessen. Vi anser att kommunen ska använda sitt planmonopol för

att påverka utvecklingen i kommunen och använda krav på exploatörer och Vid

upphandlingar som ett verktyg för att nå målen. Vi ser behovet av en tydlig

handlingsplan både för klimat och för biologisk mångfald. Kommunens
strategi för gröna frågor kan vara en utgångspunkt, men behöver uppdateras.

För att underlätta för uppföljning av den biologiska mångfalden vore det bra

med inventeringar av naturtyper och arttikedom.

Lokalt jordbruk är Viktigt för att säkra tillgången till matproduktion och Viktigt

också att hållbarheten skapar förutsättningar för biologisk mångfald i form av

naturbetesmarker. Jordbruksmark är skyddad i miljöbalken men borde även

vara en självklar del av miljö-och kümatprogrammet.

Kommunen skall driva på för att behålla och öka andelen skyddad natur - till

ett eget mål. Utbyggnad av skärgård skall ske på ett varsamt sätt och bevara

natur -och kulturvärden. Öka förutsättningarna för barn och ungdomars

lärande om ekologi, djur natur samt allemansrätten. Värna en mångfald av

naturtyper.

Verka för upprätthållandet av naturbetesmarker och slåtterängar

Fotts.
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Underlätta för lokalt jordbruk och verka för att kommunens jordbruksmark
bevaras

samt att målen från Avfallsplanen och kemikalieplanen lyfts in i målbilagan för

tydlighetens skull.

Michael Selander (MP)

Sammanfattning

Ett nytt styrdokument för kommunens miljömässiga hållbarhetsarbete har

tagits fram i form av ett Miljö-och klimatprogram. Programmet utgör en del av

ett samlat Hållbarhetsramverk och ska styra arbetet med miljö- och
klimatfrågorna. Programmet innehåller miljömål och klimatmål med mätbara
indikatorer för både kommunen som geografiskt område och för

kommunkoncernen, Vilket ger förutsättningar för en kvalitativ miljöredovisning

och tydlighet gentemot kommunmedborgarna för hur kommunen tar sig an
arbetet med en miljömässigt hållbar utveckling.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2021-10-13, § 7:3.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-09-21.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens

beslutsförslag innebärande att anta miljö- och klimatprogram 2030 med mål,

strategiska inriktningar och indikatorer samt anvisningar för arbetssätt,

uppföljning och redovisning.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att ärendet ska hanteras av
Kommunfullmäktige.

Michael Selander (MP) yrkar på återremiss av ärendet.

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michael Selanders (MP) yrkande.

Anne-Li Hilbert (C) yrkar på tillägg innebärande att på sidan 8 i gamla
miljömålen behöver föras över till det nya miljö- och klimatprogmmmet
”Kommunens inköp av energi till el, Värme och transporter ska vara förnybar
energi år 2030.”

Propositionsordning I

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid

kommande sammanträde i Kommunstyrelsen och fmner att ärendet ska

avgöras idag.
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Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras

idag röstar ja, den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista med 10 ja-röster och

4 nej-röster.

Propositionsordning II

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Anne-Li Hilberts (C)

yrkande och finner att så är fallet.

Propositionsordning III

Ordföranden frågar nu om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela

Fletchers (M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Om rö sin ingSlista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20 I 9 - 2022)
KS 202|-|o-25, § |2:3

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N
M Johan Boström X X

M Hampe Klein X X
M Christina Funhammar X X

L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X

L Ritva Elg X X

C Anne-Li Hilbert X X

KD Arne Ekstrand X X

8 Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf. X X
S Glenn Viklund X X
RP Roger Johansson X X

SD Anders Borelid X X

V Franéisco Contreras X X
MP Michael Solander X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström -

M Kenneth Netterström X

M Richard Orgård X
C Björn Pålhammar X
KD Mkael Ottosson X

S Daniel Lundin X
RP Anna-Maria Tipper X

V Goltiz Kamangar X

Resultat 10 4
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