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KF § 6:9 Dnr. KS 2019/008I

Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Arendet återremitteras till Kommunstyrelsen genom en
minoritetsåterremiss.

Motivering till återremiss

Österåkers kommuns miljömålsdokumcnt och handboken tog Kl" beslut om 2016, efter

viktiga áterrcmisser. Miljömálen för vår kommun ryms i styrdokument som visar vad

kommunen vill uppnå med rrüljöarbetet inom flera olika viktiga områden. som ska vara

kopplade till regionala och nationella miljömål. Åtgärder, resurser, ansvar och uppföljning med
køppling till miljömål måste vara tydliga och relevanta. Detta arbete har påbörjats under förra

mandatperioden. I ett hällbarhctsramverk som nu föreslås måste miljömålen ingå som det

viktigaste ”kärnvärdet”. Att ersätta miljömålen med ett hällbarhetsramverk utan att i beslutet

ta med de utmaningar och åtgärder som ryms i nuvarande rm'ljömälsdokument är märkligt.

Agenda 2030 rymmer förvisso Viktiga omraden som kommer att kräva ett flertal lokala

avvägningar och beslut framöver men det kan inte ersätta det lokala hållbarhctsarbete som
miljömålen aktualiserat och ger möjlighet att precisera och tidsbestämma. .-\tt transparent

redovisa indikatorer, nyckeltal, åtgärder och uppföljningar ska redovisas årligen, för att

allmänhet ska kunna följa hur lokal hållbarhet eftersträvas. l-"inansicring av framtida åtgärder

kan ske på olika sätt; även med stöd av regionala medel eller ELY-fmansiering. I SOL' 2013:68

som tar upp synliggörande av ekosystemtjänstcr betonas att ekologisk hållbarhet är en grund

för social och ekonomisk hållbarhet. Här menas alltså att hållbarhet rymmer olika innebörder

av hållbarhet men att vi måste röra oss bort från synsättet att ekologisk, social och ekonomisk

hållbarhet är jämbördiga. Det finns goda intentioner hos ledamöter i flera partier att se till att

miljömålsdokumentets nuvarande innehåll bibehålls och stärks, men efter debatten i KF är

bedömningen att det inte förefaller möjligt att under mötet ná politisk enighet om exakt hur

beslutsfotmuleringar ska se ut.

Yrkar därmed att ärendet om Hállbarhetsramvcrk för Österåkers kommun (ärende 9)

återremitteras.

_Jonas Jonsson (MP)

Sammanfattning

I samband med att Österåkers miljömål 2016-2019 löper ut föreslas utveckling av ett

I-Iállbarhetsramverk för Österåker kommun att ersätta miljömålsdokumentct. Ramverket blir

en guide till de målsättningar och inriktningar som beslutats i kommunens strategiska

styrdokument inom respektive ämnesområde. Ramverkets struktur föreslås utgå från Agenda
2030 och De globala målen för hållbar utveckling. Åtgärden minskar risken för att det

övergripande styrdokumentets innehåll inte överensstämmer med styrdokument inom

respektive ämnesområde.
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Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 20l9-06-10, § 8: 12.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-28.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Jonasjonsson (MP) yrkar att Österåkers miljömål 2016-2019 förlängs till och med 2020 och
att dessa mål inte tas bort med nuvarande innehåll utan snarare SKA inga ett bredare

hällbarhetsramverk fran och med 2021.

Ann-Christine l-*'urustrand (S) yrkar att Österákers miljömål 2016-2019 utvärderas innan det

ersätts av ett hällbarhctsmmvcrk.

Michaela Haga (C) och Mathias Lindow (I) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande.

Hans Hellberg (RP) yrkar pá att styrdokumentct Östcrakers miljömal 2016-2019 ska gälla

fortsättningsvis och utgöra grund för fortsatt arbete med ett hállbarhetsmmvcrk.

_Jonasjonsson (MP) yrkar på átcrremiss av ärendet enligt motivering.

.Mn-Christine Furustrand (S) biträderjonasjonssons (MP) yrkande om átcrremiss.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att bifall till Kommunstyrelsens förslag, yrkande om átcrremjss samt
yrkanden fránjonas jonsson (MP), Ann-Christine Furustrand (8) respektive Hans Hellberg

(RP) föreligger.

Ordföranden ställer bifall till áterrcmissyrkande mot avslag och ñnner att fullmäktige beslutat

avslå átcrrcmissyrkandct.

Omröstning
Votering begärs och verkställs med ja-röst för att avslå áterremissyrkandct och nej-röst för att

bifalla átcrrernissyrkanclet.

Omröstningen utfallet med 31 ia-röster, 19 nej-röster och 1 är frånvarande.

17 nej-röster krävs för att áterremittcra ärendet genom en minoritetsáterrcmiss.

Fullmäktige har således beslutat átcrrcmittcra ärendet till Kommunstyrelsen genom en

minoritetsátcrremiss med motivering nnförd av Jonas Jonsson (MP).

Ordföranden konstaterar att övriga yrkanden därmed har fallit.
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Omröstningslista KF § 6:9

Expedieras
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Ledamöter

Namn Ersättare Ja Nej Avstå
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Anas Abdullah Anders Pettersson

Mats Larsson

Rosita Olsson
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Lars Frid

Kristina Embäck
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Francisco Contrems
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RESULTAT

Omröstni gslista KF 69-2019 Uppdaterad 2019-06-26
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