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Samhällsbyggnadsförvaltningen   Till Kommunfullmäktige 
Tobias Isaksson  
Datum 2023-01-02   
Dnr KS 2021/0186  

Svar på motion nr 31/2021 av Michael Solander (MP) – 
Uppföljning av åtgärder för Österåkers Klimatanpassningsplan 

Sammanfattning 
Enligt motionären behöver kommunen aktivt arbeta med klimatanpassning för att kunna möta 
framtida utmaningar. Vidare föreslår motionären att om en uppföljning av klimatanpassningsplanens 
åtgärdsplan ej har gjorts så ska detta ges i uppdrag till Kommunstyrelsen. Samhällsbyggnads-
förvaltningen har ett pågående arbete med uppföljning av klimatanpassningsplanen och bl.a. i 
samband med kommunens planeringsstrategi (inkl. uppföljningen av ÖP) kommer uppföljningen av 
klimatanpassningsplanen att redovisas och förslag på fortsatt arbete föreslås. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
Anse motion nr 31/2021 besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med uppföljning av 
klimatanpassningsplanen, med koppling till bl.a. planeringsstrategin (inkl. uppföljningen av ÖP).  

Bakgrund 
Motion nr 32/2021 väcktes i Kommunfullmäktige 2021-06-21 KF §5:20 och remitterades till 
Kommunstyrelsen för beredning. Motionären lyfter att Österåker har haft en klimatanpassningsplan 
sedan 2018. Den innefattar en åtgärdsplan med över 80 aktiviteter som ska genomföras, men då 
dessa saknar en tidsplan är det oklart hur och när. En årlig uppföljning av åtgärderna 
rekommenderas i själva planen och motionären efterfrågar om denna har gjorts. Motionären menar 
att kommunen har ett ansvar att skydda sina invånare från allvarliga konsekvenser av 
klimatförändringar. Oavsett hur väl samhället lyckas ställa om till fossilfritt och reducera utsläppen, 
så kommer det att innebära klimatförändringar i kommunen. Det är därför viktigt att åtgärderna i 
Klimatanpassningsplanen kommer på plats för att rusta kommunen för dessa kommande 
förändringar. Resultaten av denna uppföljning ska sedan enligt förslaget presenteras för 
Kommunfullmäktige. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver ett löpande arbete med klimatanpassning. Sedan 
klimatanpassningsplanen antogs (KF § 9:10, 2018) har fokus i huvudsak varit på utredning och 
planering av klimatanpassningsåtgärder inom stadsutvecklingsprojekt. Samhällsbyggnads-
förvaltningen håller för närvarande på att följa upp åtgärderna i planen och utreder förslag på 
fortsatt arbete.  

I klimatanpassningsplanen föreslås en samlad utvärdering av klimat- och sårbarhetsanalysen samt 
klimatanpassningens åtgärdsplan görs i samband med att översiktsplanen aktualitetsprövas (som de 
tidigare hette i plan- och bygglagen). Nytt i plan- och bygglagen är att en planeringsstrategi ska 
genomföras varje mandatperiod och syftar till att se över översiktsplanens aktualitet samt ge förslag 
på fortsatt arbete med översiktsplaneringen. Inom det pågående arbetet (KS§ 10:11, 2021) ingår 
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även att översiktligt se över aktualiteten för planer och strategier som kopplar till översiktsplanen. 
Klimatanpassningen har en central del i översiktsplanen och kommer därför att även kommenteras 
inom ramen för detta arbete. Planeringsstrategin planeras att antas av kommunfullmäktige senaste 
våren 2024. 
 
Förvaltningens slutsatser 

Kommunen arbetar aktivt och kontinuerligt med klimatanpassning. En uppföljning av 
klimatanpassningsplanen pågår och kopplar bl.a. till det pågående arbetet med planeringsstrategin 
(inkl. uppföljningen av ÖP). Planeringsstrategin är planerad att antas våren 2024. 

Bilagor 
1. Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2021-06-21 - Nya motioner och 

interpellationer 

2. Motion nr 31/2021 av Michael Solander (MP) - Uppföljning av åtgärder för Österåkers 
Klimatanpassningsplan  

   

Kent Gullberg  Charlotte Andreev 

Samhällsbyggnadsdirektör  Strategisk planeringschef 
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