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50 svenska kommuner har hittills skrivit på EU-kommissionens Borgmästaravtal. 
Tillsammans med över 6500 andra europeiska städer kommer kommunerna att jobba med 
energieffektivisering och för att sänka sina koldioxidutsläpp med mer än 20 % till år 2020 
jämfört med 1990. 

I EU:s klimatmål ska alla medlemsländer gemensamt, genom energieffektivisering och en 
ökad andel förnybar energi, minska koldioxidutsläppen med 20 % fram till år 2020. De 
kommuner som vill gå ännu längre kan skriva på ElJ:s Borgmästaravtal. En ständigt växande 
skara kommuner i Sverige och i Europa sätter allt högre klimatmål och allt fler genomför 
åtgärder för att sänka utsläppen av växthusgaser. Kommunerna menar att den lokala nivån är 
extremt viktig och att de kan göra skillnad. De enskilda delarna må vara små men tillsammans 
gör de hela skillnaden. 

Borgmästaravtalet är ett initiativ från Europeiska kommissionen. Över 6500 städer har 
undertecknat avtalet och i länet återfinns Nynäshamn, Södertälje, Botkyrka, Haninge, Tyresö 
och Stockholms stad. 

Kommuner som skriver under Borgmästaravtalet åtar sig att ta fram och genomföra en 
åtgärdsplan för hållbar energi inom sina verksamheter, samt rapportera till kansliet för 
Borgmästaravtalet om genomförandet. Kommunen organiserar också energidagar i samarbete 
med kommissionen samt deltar i EU:s årliga borgmästarkonferens. Åtagandet under 
Borgmästaravtalet ger kommunerna en möjlighet att profilera sig utåt genom sitt arbete för 
minskade koldioxidutsläpp samtidigt som en anslutning till borgmästaravtalet gör det enklare 
att söka EU-medel inom klimat- och energiområdet. 

Österåkers kommun skulle även genom att skriva under Borgmästaravtalet få tillgång både till 
ett brett erfarenhetsutbyte med andra deltagande kommuner och till stöd från EU: När 
åtgärdsplanen ska upprättas och genomföranderapporter skrivas finns mycket hjälp att få. 
Dels finns det ett etablerat nätverk av städer som redan har kommit långt och kan ge stöd till 
att formulera en bra åtgärdsplan för Österåkers kommun. Dels finns det strukturer inom EU 
för att bistå kommunerna med detta arbete. Olika offentliga förvaltningar finns också som har 
möjlighet att ge strategisk vägledning och finansiellt och tekniskt stöd till kommuner med den 
politiska viljan att underteckna Borgmästaravtalet, men som saknar kunskapen och/eller 
resurserna att uppfylla kraven i det, nämligen att förbereda och införa en handlingsplan för 
hållbar energi. 

Finansiellt stöd till kommunerna för utgifter som rör framtagandet av en åtgärdsplan finns att 
tillgå via EU. Bland annat kan nämnas programmet intelligent energi, IEE, vilket stödjer 
investeringsprojekt kring energieffektivisering. En annan möjlighet är Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som ger investeringsstöd kopplade till hållbar stadsmobilitet, lokala energi-
och IKT- infrastrukturer, luftkvalitet och landskapsplanering. 

Med bakgrund i detta föreslår jag kommunfullmäktige besluta 



2015-10-18 

• Att Österåkers kommun undertecknar EU-kommissionens Borgmästaravtal 

Andreas Lennkvist (V) 

Motionen får lyftas även om motionsinlämnaren inte är närvarande 
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Motion om djurcirkus till Österåkers kommun Åkersberga 20151023 

Den moderna cirkusen med dresserade djur har sitt ursprung i 1700-talets Storbritannien. 
Denna form av underhållning är fortfarande ett populärt inslag inom den kommersiella 
nöjesindustrin även om djurfria cirkusar blir alltmer populära. 

Klassiskt domesticerade djur som hästar och hundar deltar parallellt med vilda djur som 
exempelvis sjölejon och elefanter i cirkusföreställningarna. Rovdjur och apor är dock inte 
längre tillåtna som cirkusdjur i de skandinaviska länderna. Denna motion uppmärksammar 
de vilda djurens situation inom cirkusindustrin. Idag är omsorgen om de vilda cirkusdjuren 
mycket knapphändigt reglerad i djurskyddslagen. Dess två portalparagrafer, "att djuren inte 
ska utsättas för onödigt lidande" (2 §) och "att djuren ska kunna leva ett arttypiskt 
beteende" (4 §), tillgodoses inte inom dagens cirkusverksamhet. 

Själva grundidén med cirkus är att få djuren att göra saker de normalt inte gör i sitt fria 
beteende. Detta konstlade beteende kan i viss mån accepteras för domesticerade djur, som 
hästar och hundar, men bör inte accepteras när det rör vilda djur. Djuren fraktas runt, 
tvingas tillbringa sina liv i trånga utrymmen och de blir ibland fastkedjade mellan 
uppträdandena. 

Djur på cirkusar visar i onormalt stor utsträckning symptom som tyder på psykiska 
störningar. Även med den bästa viljan i världen kan cirkusar av praktiska skäl inte tillgodose 
djurens naturliga behov av rörelsefrihet och socialt umgänge. I många länder i Europa har 
därför vilda och exotiska djur på cirkus förbjudits. 

Till Österåkers kommun kommer årligen ett antal olika cirkusföretag på besök. 
Flera av dessa cirkusföretag har djur med sej som en del av underhållningen. 
Det vi vill uppnå är Österåkers kommun inte ska behöva ta emot cirkusar med vilda eller 
exotiska djur eller s.k. icke domesticerade djur som exempelvis elefanter eller zebror. 

Vi anser att denna form av djurhållning och uppvisningar av djur inte hör hemma i dagens 
Sverige och Österåker. 

Mot bakgrund av detta yrkar vi: 

Att Österåkers kommun ska utreda möjligheten att neka kringresande cirkusar där 
uppvisandet av icke domesticerade djur ingår nyttja kommunal mark. 

Lenv\kV\5\ 
Andreas Lennkvist Manriquez Michael Solander 

Vänsterpartiet Miljöpartiet de Gröna 
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher 

Transitboende Täljö Konferenssenter 

Med anledning av att kommunen har ordnat så att Imprestor upplåter Täljö Konferenscenter 
till att vara ett transitboende, så har Sverigedemokraterna och säkerligen flertalet av 
kommuninvånarna några frågor som vi skulle vilja ha svar på. 

/ Hur länge är det tänkt/planerat att Täljö Konferenscenter ska vara ett transitboende? 

y Vem kommer att bekosta den fasta personalens löner och hur stor personalstyrka 
räknar ni med att det behövs? 

v Vem kommer att bekosta bevakningspersonalen och vilken kostnad kommer denna 
att uppgå till? 

v När de boende inte accepterar det anvisade boendet på annan ort och därför oftast 
blir tvungna att lämna transitboendet. Finns det då någon plan på att ta hand om 
dessa personer så att dom inte far omkring vind för våg i Österåker? 

y Vem ska bekosta renovering och eventuella reparationer som kan behövas? 

Sverigedemokraterna Österåker 

- Peter Wihlner 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

Oktober 2015 ^'i 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN '"^mijedeMokraterHA-

Serviceenheten 

2015 -10- 23 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Michael^ Fletcher1- ~h 
Ensamkommande flyktingbarn 

Med anledning av kommunens åtagagande av att ta mot ensamkommande flyktingbarn så 
skulle Sverigedemokraterna vilja veta följande. 

v Hur många platser för ensamkommande barn har kommunen avtal om? 

v Hur många ensamkommande barn har kommunen tagit mot i verkligheten? 

/ Vart bor alla barn som vi inte har avtal om? 

v Vem har ansvar för dessa ensamkommande barn? 

v Hur många barn klarar kommunen av att ta emot förutom de avtalade? 

Sveriaedemokraterna Österåker 

eter Wihlnei 
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Interpellation till Oppositionsrådet Ann-Christine Furustraht^„9 ^ ( 

Mottagandet av nyanlända 

Den samlade oppositionen består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Roslagspartiet, 
Vänsterpartiet och Skolpartiet. 

Då Sverigedemokraterna läser i den samlade oppositionens gemensamma budget så ser vi 
att den samlade oppositionen vill instifta en "Central funktion" för mottagande av nyanlända, 
som skall inrättas under produktionsstyrelsen. Denna centrala funktion har budgeterats med 
8 Mkr. 

Sverigedemokraterna låter sig förstå att den samlade oppositionen har för avsikt och önskan 
att öka på invandringen till Österåkers kommun ganska markant då det hitintills har fungerat 
utmärkt utan en central funktion. 

Detta leder till några frågor som Sverigedemokraterna och säkert många kommuninvånare 
skulle vilja ha svar på. 

y Hur många nyanlända skulle den samlade oppositionen vilja att Österåker tar emot i 
förhållande till nuvarande antal? 

/ Hur ser ni på bostadsfrågan? Österåkers kommun har idag hyresrätter och en relativt 
lång bostadskö. Ska de nyanlända få en gräddfil förbi de som står i bostadskö? 

v Även om de nyanlända får en gräddfil och glider förbi de bostadssökande som finns, 
så räcker inte dessa lägenheter till. Kan av regeringen föreslagna tältläger vara av 
intresse och ett alternativ även för Österåker eller skall man inhysa flyktingar i 
gymnastiksalar, etc? 

•j Hur ska vi göra med arbeten åt alla nyanlända? 

y Har den samlade oppositionen en önskan att skapa ett ökat mångkulturellt 
Österåker? 

Sverigedemokraterna Österåker 

r w* 
- Peter Wihiner 
i / vy 


