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§ 16 2019.010 MN

Yttrande på Remiss. Motion-Säkrare kommun, klimathot-Boris
Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) (MR 2018-1288)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 28
mars 2018, § 64 lämnat en motion om klimathot mot kommunen där de framför att
kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och utreda hur samhället kan
göras tryggare.
Motionärerna yrkar:
· Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter
· Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot
· Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter
· Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder
· Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker
· Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder
Kommunfullmäktige beslutade att lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2018-04-25, § 79 att
remittera motionen till miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden.
Klimathotet innehåller ett antal faktorer, varav ökade regnmängder och vattenflöden är den
som berör nybebyggelse mest. Dock finns i befintlig infrastruktur idag vissa bekymmer vid
stora regnmängder, t.ex att underfarter översvämmas så att fordon inte kan ta sig fram. Detta
kan vara problematiskt framförallt vid utryckningssituationer, men även privatpersoner/bilister
kan såklart påverkas.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse 6 februari lämnat följande yttrande:
Miljöskyddskontoret välkomnar ett helhetsgrepp kring klimatfrågan i kommunen.
Miljöskyddskontorets arbete i dessa frågor är ofta i tillsynen där vi till viss del kan ställa krav
på verksamhetsutövare. Men till stor del hamnar dessa frågor på samhällsbyggnadskontoret
där både utförar- och planerar avdelningarna finns.
Miljöskyddskontoret samarbetar med andra förvaltningar när det gäller vattensamordning och
naturvård och till viss del kan frågor om klimathot komma in i dessa forum.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2019-02-07, § 12.
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Beslut
Miljöskyddsnämnden ställer sig positiv till yrkandena i motionen om klimatåtgärder och vill
särskilt betona vikten av en sammanhållande funktion för alla kommunens förvaltningar som
driver klimatarbetet framåt.
Beslutet justeras omedelbart.
Expedieras till
KS
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