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§ 50 2018.187 KS

Svar på motion - säkrare kommun, klimathot - 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 följande:
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
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 april 2018, § 79 att remittera motionen till
miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Miljöskyddsnämnden behandlade ärendet den 19 februari 2019, § 16, och tekniska nämnden
den 23 oktober 2018, § 75. Både miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden ställer sig
positiv till yrkandena i motionen om klimatåtgärder och vill särskilt betona vikten av en
övergripande sammanhållande funktion som driver klimatarbetet framåt.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 22 oktober 2018, 171, och besvarar
motionärernas att-satser och beskriver hur nämnden arbetar med anpassningar till klimatet
redan i dag. Samhällsbyggnadsnämnden tar inte ställning till om motionen ska tillstyrkas eller
avstyrkas.
Kommunledningskontoret instämmer i remissvaren från miljöskyddsnämnden och tekniska
nämnden, arbetet med att minimera skador orsakade av klimatförändring kräver ett
strategiskt arbete och samarbete inom hela kommunen. Som det framkommer i remissvaren
är nämnderna medvetna om riskerna och arbetar för att motverka dessa. Detta är dock inte
en fråga som nämnderna var för sig kan hantera själva. Vid miljöskyddsnämnden finns en
miljöstrateg, en funktion som bland annat ansvarar för kommunens strategiska miljö- och
hållbarhetsarbete. Samverkan kring klimatfrågan sker även med andra organisationer så
som Göteborgsregionen.
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Kommunledningskontoret föreslår att motionens första punkt bifalls, och att resterande
punkter avslås. De punkter som är relevanta bör istället ingå i de handlingsplaner som
omnämns i punkt ett.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionens första punkt bifalls, resterande punkter avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Glenn Pettersson (SD) föreslår att motionen bifalls.
Simon Waern (S) föreslår att kommunledningskontorets förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionens första punkt bifalls, resterande punkter avslås.
Reservation
Glenn Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
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