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§ 174 2019.521 KS

Svar på motion om att utlysa klimatnödläge i Alingsås kommun - Anna
Hansson (MP), Christian Wiberg (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP), Christian Wiberg (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna MP) har till
kommunfullmäktige den 4 september 2019, § 154 lämnat en motion om att utlysa
klimatnödläge i Alingsås kommun, motionärerna framför bland annat att kommunerna
behöver ta sitt ansvar och lokala myndigheter kan spela en avgörande roll när det gäller att
nå en global krislösning för klimatet. Ett stort antal lokala myndigheter i världen har redan
utlyst klimatnödläge.
Motionärerna yrkar att Alingsås kommun:
1. Gör ett principiellt ställningstagande om, och anser att, jorden befinner sig i ett
Klimatnödläge.
2. Tar ställning för att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande åtgärder
på lokal nivå.
3. Beslutar att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att målet att den globala
uppvärmningsmålet inte passerar ödesdigra 1,5 grader uppnås.
4. Skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska
arbete.
5. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen ska prioriterar att påverka andra
kommuner och andra politiska och beslutande forum till att utlysa ett klimatnödläge.
6. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen ska prioritera att samarbeta med andra
kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt
ansvar för en snabb omställning.
7. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla invånare om
klimatnödläget och att samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 september 2019 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Arbetsutskottet har den 2 oktober 2019, § 169 behandlat ärendet och lämnat förslag att
motionen ska avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att ärendet återremitteras för beredning med tjänsteskrivelse av
tjänsteperson med relevant kompetens samt remissyttrande från miljöskyddsnämnden.
Anna Hansson (MP) föreslår, om kommunstyrelsen inte beslutar att återremittera ärendet, att
motionen bifalls.
Daniel Filipsson (M) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
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Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Anna Hanssons förslag om återremiss. Nej-röst för bifall till att ärendet
ska avgöras idag.
Ja
Anna Hansson (MP)
Martin Lindberg (V)

Nej
Simon Waern (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Karin Schagerlind (M)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Glenn Pettersson (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Daniel Filipsson (M)

Avstår
Boris Jernskiegg (SD)

Med 2 ja-röster mot 12 nej-röster och 1 som avstår att rösta, avslås Anna Hanssons förslag
om återremiss av ärendet.
Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Anna Hanssons ändringsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst bifall till Anna Hanssons ändringsförslag.
Ja
Simon Waern (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Anita Heden Unosson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Karin Schagerlind (M)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Glenn Pettersson (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Daniel Filipsson (M)

Nej
Anna Hansson (MP)
Martin Lindberg (V)

Med 13 ja-röster mot 2 nej-röster avslås Anna Hanssons ändringsförslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.
Reservation
Anna Hansson (MP) reserverar sig till förmån för sina egna förslag.
Anteckning
Karl-Johan Karlsson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Symbolpolitik är inte lösningen på klimatfrågan, utan det behövs konkret, resultatinriktad och
kraftfull klimatpolitik som gör skillnad i praktiken.
Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Anita Hedén Unosson (S)och Pär-Göran
Björkman (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Att världen idag befinner sig i ett verkligt nödläge vad gäller klimatet är alldeles uppenbart.
För att möta klimathotet måste även lokalsamhället och vi som kommun agera och dra vårt
strå till stacken. Att utlysa klimatnödläge är en symbolisk gest. Klimatfrågan behöver dock
inte mer symbolpolitik – utan konkret handling genom ett genomtänkt och långsiktigt miljöoch klimatarbete. Såväl det övergripande arbetet på strategisk nivå som det mer konkreta
grundarbetet i de kommunala förvaltningarna och bolagen behöver intensifieras; vilket vi
också hoppas kommer ske inom ramen för Agenda 2030.
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