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Nytt Miljö- och klimatprogram

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Anta Miljö- och klimatprogram 2030 med mål, stratégiska inriktningar och
"""”'“-"indikatorer-samt"anvisningar"förarbetssätt;uppföljningoch"redovisning:' " " M -- - ' -

Reservation

Michael Solander (MP) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande

Michael Selander (MP) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga.

Särskilt yttrande

Centerpartiet anser att det nya miljö- och klimatprogrammet ska ha samma
ambitionsnivå som tidigare miljömålsdokument och att det som stod

formulerat för ”kommunens inköp av energi till el, Värme och transporter ska

vara förnybar energi är 2030”, ska ligga kvar. Vi ser att Vi har goda
förutsättningar' att ställa om till förnybar energi - som 501-, Vind- och
vattenkraft och restprodukter från skog. Därför ska Vi som kommun som ska

Visa Vägen och vara ett föredöme. Den förnybara energin är oändlig och har

inga farliga restprodukter. I Sverige idag står redan vattenkraft, Vindkraft och
biokraft för 60% av energiproduktionen. Utvecklingen går framåt vad gäller

lagring av energi och till exempel vätgas som energibärare. Vilket också

kommer att möjliggöra 100% förnybar energi, året om. Förnybar energi som Vi

även har goda förutsättningar att vara med och producera lokalt, Vilket också

minskar sårbarheten.

Isa Wiman (C)

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 förutsättningar för en kvalitativ miljöredoVisning

och tydlighet gentemot kommunmedborgarna för hur kommunen tar sig an

arbete med en miljömässigt hållbar utveckling. Under januari 2022 har

korrigeringar av redaktionell karaktär genomförts.
Fotts.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2022-01-26 § 2:16.

Samhällsbyggnadsförvaltrüngens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-12.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens

beslutsförslag innebärande att anta Miljö- och klimatprogtam 2030 med mål,
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uppföljning och redovisning.

Michael Selander (MP) yrkar på återremiss av ärendet.

Propositionsordning I
.

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid

kommande sammanträde i Kommunstyrelsen och ñnner att ärendet ska

avgöras idag.

Omröstning

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

idag röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista (1:15) med 10 ja-röster

och 4 nej-röster.

Propositionsordning Il

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signaturerW g
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Ärende 15 Nytt Miljö- och klimatprogram

Särskilt yttrande

Inför det förra utkastet av miljö- o'ch klimatprogrammet hade Miljöpartiet ett antal synpunkter varav

en del av dessa hörsammades. Eftersom dessa förbättringar nu lyfts ut så blir det svårt för

Miljöpartiet att godkänna förslaget i dess nuvarande form.

Utöver detta kvarstår Miljöpartiets kritik kring formuleringen av målnivåerna. Vi anser att mål bör

vara så kcnkreta som möjligt och mätbara för att underlätta för uppföljning. Vi ser det som viktigt att

Österåkers kommun har en miljö-och klimatplan och det är viktigt att denna plan utgör ett verkligt

styrdokument för framtida miljö- och klimatarbete. Vi stöttar det arbete som görs från förvaltningen

och den viljeriktning som finns i dokumentet, men vi tror att det går att göra det ännu vassare. Därför

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

Vi ser ett behov av stärkt skydd för naturområden, allemansrätten och den biologiska mångfalden. I

takt med att kommunen växer så ökar behovet av hållbara lösningar. Vi anser att hänsyn till

naturvärden och biologiska värden behöver bli en större del av planeringsprocessen. Samtidigt måste

klimatförändringarnas effekter och påverkan på klimatet tas i beaktning. Därför är det viktigt att

koldioxidutsläpp kostnadsberäknas så att beslut som medför ökade koldioxidutsläpp undviks. Det gör

det också lättare att välja alternativ som medför lägre utsläpp. Miljöpartiet ser gärna att kommunen
använder sitt planmonopol för att påverka utvecklingen i kommunen, samt ställer krav vid

exploatering och upphandling. Kommunen behöver tydliga och konkreta handlingsplaner både

gällande klimat och biologisk mångfald. Vi vill att klimat-och miljöprogrammet ska visa mer än en

viljeriktning, utan kunna fungera som ett vägledande dokumenti det viktiga klimat och miljöarbetet.

Miljöpartiet anser att målnivåerna behöver formuleras om för att bli konkreta (smarta mål). Vi

önskar även att vikten av lokalt jordbruk tas med in i programmet.

Utöver detta bör följande delar åter lyftas in i programmet:

Delmål: Kommunen driver på för att behålla och öka andelen skyddad natur

Mål: Kunskapen om Österåkers naturvärden och grönstruktur ökas genom kartläggning, analys och

miljö-övervakning av biologiska värden, ekologiska spridningssamband och ekosystemtjänster.

Delmål: Kommunen tar genom kontinuerlig miljöövervakning fram kunskap om status i kommunens
vatten, samt sprider kunskapen i syfte att förbättra kommunens vattenstatus.

Delmål: kommunkoncernens upphandling och inköp ska användas som ett strategiskt verktyg för att

nå kommunens miljö-och hållbarhetsmål.

Michael Solander

MP Österåker



Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 20l9 - 2022)
KS 2022-02-07, § 2:I5

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A
M johan Boström

I

X X
M Hampe Klein X X
M Christina Funhamrnar X X
L Mathias Lindow, 1:e Vice ordf. X X
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C Isá Wiman X X
KD Arne Ekstrand X X
8 Ann-Christine Furustrand, 2:e Vice ordf. X X

Glenn Viklund X X
RP Roger Johansson X X
SD Anders Borelid X X
V Francisco Contreras X X
MP Michael Solan'der X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Conny Söderström X

M Kenneth Netterström X

M Richard Orgård X

C Björn Pålhammar X

KD Mikael Ottosson X

S Daniel Lundin -

RP Anna-Maria Tipper X

V Golriz Kamangar X

Resultat 10 4 -
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