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§ 75 2018.231 TN

Remissvar. Motion om säkrare kommun och klimathot från Boris
Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD)
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

Förvaltningens yttrande
Tekniska förvaltningen välkomnar ett helhetsgrepp kring klimatfrågan i kommunen.
Inom ramen för Tekniska förvaltningens verksamheter utvärderas de situationer vi ställts
inför och en åtgärdsplan för förebyggande arbete samt beredskapsplan för framtida
situationer har upprättats. Anläggningar och installationer i samhället anpassas succesivt till
ett förändrat klimat utifrån erfarenhetsbaserad riskanalys. Exempel på utförda åtgärder är
höjning av vägar, insatser på dagvattensystemet, invallning av anläggningar, plan för
förändrat styrsätt i processanläggningarna etc. Konkreta exempel på kontinuerliga och
kommande åtgärder är kontroll av nederbörd och nivåer i vattendrag och sjöar,
ombyggnation av avrinningssystem i underfarter, skredriskåtgärder, förebyggande
klimatåtgärder på vattenverken i samarbete med livsmedelsverket och fortsatta
förebyggande investeringar inför strömbortfall.
Förvaltningen har dock en stor utmaning i det fortsatta arbetet som ligger framför oss, inte
minst i att fortsätta identifiera hur vi påverkas och öka vår kompetens.
Tekniska förvaltningen saknar samverkan med andra förvaltningar och utsedd ansvarig roll
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som håller ihop helheten i klimatfrågan samt upprätthåller en kontinuitet i det
kommunövergripande arbetet. För att intensifiera klimatarbetet på förvaltningsnivå föreligger
även en viss resursbrist.
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-10-16, § 45.
Beslut
Tekniska nämnden 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.
Expedieras till
KS/KF
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