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AU § 2:5 Dnr. KS 202I/0I86

Svar på motion nr 3 I/202I av Michael Solander (MP) -

Uppföljning av åtgärder för Österåkers Klimatanpassningsplan

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige

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).

Särskilt yttrande

Kenneth Johansson (MP) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:5/01.

Sofia Almgren (S) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:5/02.

Sammanfattning

I en motion väckt i Kommunfullmäktige anser motionären att kommunen
aktivt borde arbeta med klimatanpassning för att kunna möta framtida

utmaningar. Vidare föreslår motionären att om en uppföljning av

ldimatanpassningsplanens åtgärdsplan ej har gjorts så ska detta ges iuppdrag

till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2023-01-24.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-02.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse

motion nr 31 /2021 besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med
uppföljning av Idirnatanpassningsplanen, med koppling till bl.a.

planeringsstrategin (inkl. uppföljningen av ÖP).

Kenneth Johansson (MP) yrkar bifall till motionen.
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Forts AU § 2:5

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkande eller Kenneth Johanssons (MP) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M)

yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Omröstningen utfallet enligt bilagd omröstningslista (2:5) med 5 ja-röster och

1 nej-röster.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Österåker
Omröstningslista

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun
(mandatperiod 2023 - 2026), KSAU 2023-02-0I, § 2:5

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A
L Mathias Lindow, 1:e vice ordf.

I

X X
S Sofia Almgren, 2:e vice ordf. X X
M Johan Boström X X
C Isa Wiman X X
MP Kenneth johansson X X
M Michaela Fletcher, ordförande X X

Ersättare

M Hampe Klein X

KD Arne Ekstrand X

RP Peter Nummert X

Resultat 5 1



Protokollsbilaga § 25/01. Dnr: KS 2021/0186

Särskilt yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-0I.

Ärende 5. Svar på motion nr 3 l/202I av Michael Solander (MP) - Uppföljning av åtgärder för

Österåkers Klimatanpassningsplan.

Den klimatanpassningsplan som är framtaget måste fungera som ett dokument att ta på allvar.

Därför anser Miljöpartiet att åtgärderna ska läggas i en skarp åtgärdsplan för klimatanpassning.

När kommunen växer är det viktigaste att planeringen som avser lokalisering klimatanpassas.

Åtgärderna måste hantera skyfall, värmeböljor och annat extremväder.

Anpassning av inomhusmiljön för utsatta grupper som exempelvis barn, äldre och

funktionsnedsatta måste ske omgående.

Klimatförändringarna kommer påverka boende i skärgården och de med enskilda brunnar, både

vad gäller översvämning och vattenbrist. Genom att inte agera orsakar kommunen onödiga

kostnader och onödiga utmaningar för Österåkers kommun, dess medborgare och företagare.

Många försäkringsbolag har redan börjat titta på klimatanpassning som en Viktig fråga Vid

försäkring av fastigheter.

MP yrkar därför bifall till motionen.

Kenneth Johansson (MP)
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Protokollsbilaga § 25/02. Dnr: KS 2021/0186

Särskilt yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-0 I.

Ärende 5. Svar på motion nr 3 I/202I av Michael Solander (MP) - Uppföljning av åtgärder för

Österåkers Klimatanpassningsplan.

Det är besvärande att motioner från 2021 inte behandlats på 1,5 år.

I kommunallagen 5 kap. 35§ framgår ”att en motion eller ett medborgarförslag om möjligt ska

beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller

medborgarförslaget väcktes”.

Framöver förutsätter Vi att motioner bereds skyndsamt och att kommunallagens mål om ett år

uppfylls.

För Socialdemokraterna

Soña Almgren


