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§ 85 2016.733 KS

Svar på motion om klimatanpassning – Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning

Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 30 november 2016, § 256 lämnat
en motion om att risk- och konsekvensanalyser för klimatanpassning i Alingsås ska
tas fram.
Motionären menar att Alingsås kommun saknar en kartläggning av de anpassningar
som behövs till följd av ett allt mer förändrat klimat. Att känna till riskerna och vidta
åtgärder där det anses lämpligt kan medföra både en generellt bättre beredskap och
även stora kostnadsbesparingar.
Motionären yrkar att:




Risk- och konsekvensanalyser tas fram för den kommunala verksamheten, med
avseende på klimatförändringar
Alingsås kommun skall genomföra en kartläggning av nödvändiga anpassningar till
följd av ett förändrat klimat
De klimatanpassningar som anses nödvändiga ska belysas med ungefärliga
kostnadsanalyser

Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 december 2016, § 247 att
remittera frågan till kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 maj 2018 lämnat följande yttrande
samt förslag till beslut:
Klimatanpassning är en nationellt prioriterad risk- och sårbarhetsfråga. Flera olika
typer av undersökningar och forskningsinsatser har gjorts och bland annat har
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gjort en nationell undersökning av
områden med betydande översvämningsrisk. I den pekas Alingsås ut som ett av 25
riskområden i landet.
De senaste åren har flertalet klimatanpassningsåtgärder genomförts i kommunen.
Det är därför viktigt att en klimatanpassningsstrategi anpassas till kommande
utveckling. Motionen överensstämmer med ambitionen gällande klimatanpassning i
kommunens kommande översiktsplan som förväntas antas under hösten i år. I
översiktsplanen finns en förteckning över dokument som behöver upprättas och där
listas bland annat en klimatanpassningsstrategi.
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Arbetet med att ta fram en klimatanpassningsstrategi bör inledas först efter
översiktsplanens antagande. På så sätt säkerställs att strategin baseras på aktuell
översiktsplan och kan fokuseras till att förebygga och omhänderta konsekvenserna
av ett förändrat klimat i relation till de fysiska förutsättningar som kommer råda i
kommunen framöver.
Förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Framtagande av en klimatanpassningsstrategi kommer att aktualiseras som en följd
av antagande av en ny översiktsplan för Alingsås, motionen anses därmed besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2018, § 89 och beslutat att
hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Yrkande
Anna Hansson (MP) yrkar bifall till motionen.
Joakim Järrebring (S), Ingbritt Johansson (C), Jan Gustafsson (V), Anita Brodén (L)
och Karin Schagerlind (M) yrkar bifall till Anna Hanssons bifallsyrkande.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen bifalls.
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