
Ordförandeförslag 
o Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-10-28 
Dnr KS 2015/0129-100 

Svar på motion nr I 1/2015 från Michael Solander (MP) - Genomför 
temavecka inför Earth hour 

Sammanfattning 

I motionen "Genomför temavecka inför Earth hour" föreslår motionären att kommunen på ett 
tydligare sätt uppmärksammar den globala klimatmanifestationen, med lokala aktiviteter under 2016. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla motionen. En temavecka med aktiviter inom klimat och miljöområdet kommer att genomföras 
under 2016. 

Motivering 

Minskad klimatpåverkan är en prioriterad miljöfråga för Alliansen i Österåker. Vid ett evenemang, som 
genomförs 2016, finns också möjlighet att samtidigt informera om kommunens miljömål, arbetet med 
miljövårdande åtgärder etcetera. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2015-10-26 

MichaelaFletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Kristina Eriksson 
Datum 2015-10-26 
Dnr KS 2015/0129-100 

Svar på motion nr I 1/2015 från Michael Solander (MP) 
"Genomför temavecka inför Earth hour" 

Sammanfattning 
I motionen "Genomför temavecka inför Earth hour" föreslås att kommunen på ett tydligare sätt 
uppmärksammar den globala klimatmanifestationen, med lokala aktiviteter under 2016. 

Mot bakgrund av detta avser samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med bland andra 
skolförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen sätta ihop ett program med aktiviteter kring 
temat klimat, energi och miljö. Evenemangen genomförs i anslutning till den 19 mars då årets Earth 
hour genomförs 2016. Motionen anses därmed besvarad. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
En temavecka med aktiviter inom klimat och miljöområdet kommer att genomföras under 2016. 
Motionen anses härmed vara besvarad 

Bakgrund 
Michael Solander (MP) har i en motion föreslagit att Österåkers kommun genomför en temavecka 
inför Earth hour 2016. Kommunen har tidigare deltagit i manifestationen genom att släcka 
belysningen på några av kommunens byggnader samt att på kommunens hemsida uppmuntra 
kommuninnevånarna att delta. 

Förvaltningens slutsatser 
Minskad klimatpåverkan är en prioriterad miljöfråga. Earth hour är en global manifestation som i 
Sverige samordnas av Världsnaturfonden, WWF. De tar fram kommunikationsmaterial och stödjer 
på så vis genomförandet av lokala aktiviteter. Vid ett evenemang, som genomförs våren 2016, finns 
också möjlighet att informera om kommunens miljömål. 

Klimatförändringarna är en miljöfråga som engagerar barn och unga och de bör vara en prioriterad 
målgrupp för evenemang och aktiviter. För att starta upp ett nytt evenemang, med ett program som 
ska locka besökare, krävs resurser i form av professionell projektledning och planering samt en 
budget för att genomföra programmet. Målet bör också vara att starta upp ett långsiktigt samarbete 
inom kommunorganisationen och med företag och föreningsliv för att även i fortsättningen kunna 
ordna aktiviteter kring temat. 
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Tjänsteutlåtande 

Bilagor 
1. Motion nr 11/2015. 

Österåker 

KcrU Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 

' /'% 
David Lanthen 
Tf. Planchef 
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Motion till Kommunfullmäktige 
2015-03-12 

Genomför en temavecka inför Earth Hour 

Earth Hour är världens största klimatmanifestation, den 28 Mars varje år släcker världen för klimatets 
skull. 
Earth Hour är också en politisk symbolhandling som skickar signaler till makthavare världen över om 
att vi måste ta klimatförändringarna på allvar. 

Österåkers kommun har pliktskyldigt anmält sej till Earth Hour de senaste åren. men utan något 
större engagemang. 
Nyligen tog kommunen beslutet att "öka takten" i kommunens miljöarbete vilket är bra. 
Nu är det dags att ta nästa steg! 

Det finns många goda exempel runt om i landet där man använder manifestationen som finalen i ett 
större engagemang under en hel vecka. 

Några exempel från andra kommuner 
Temavecka med klimatsmarta aktiviteter 
Uppmana restauranger att ha klimatsmarta alternativ på menyn 
Bjuda på gratis kaffe till kollektivtrafikresenärer 
Riktade aktiviteter till våra barn 
Seminarier, fackeltåg m.m. m.m. 

Därför föreslås att Kommunfullmäktige beslutar 

Att Österåkers kommun genomför en temavecka inför Earth Hour 2016 

Michael Solander 
Miljöpartiet de Gröna 


