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§ 146 2021.488 KS

Klimatstrategi
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till klimatstrategi för Alingsås kommun
som ska gälla kommunövergripande för alla nämnder, bolag och förbund fram till 2030.
Klimatstrategin är ett strategiskt styrdokument för kommunens hantering av
klimatförändringarnas orsaker och effekter. Klimatstrategin innehåller mål fram till 2030 både
för att begränsa klimatpåverkan och för att klimatanpassa Alingsås.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 maj 2022 lämnat följande yttrande:
Klimatstrategin utgår från FN:s Parisavtal för klimatet och det enligt vetenskapen nödvändiga
bidraget från Alingsås kommun i den globala klimatomställningen. Syftet är att det även i
framtiden ska vara möjligt för Alingsås kommun att uppnå sin vision.
Klimatstrategin fastställer kommunens klimatmål, ambitionsnivå och viljeinriktning, men
konkreta åtgärder finns inte med i strategidokumentet. Klimatåtgärder kommer att
presenteras i mer detaljerade handlingsplaner för begränsad klimatpåverkan och
klimatanpassning som går till beslut senare under 2022.
Klimatstrategin kopplas till kommunens policy för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda
2030. Fyra strategiska områden fastställs som tillsammans ska försäkra att
klimatomställningen bidrar till alla de 17 globala målen i Agenda 2030:
• Klimaträttvisa, folkhälsa och aktivt medskapande
• Fysisk planering och energi för hållbar samhällsutveckling
• Naturbaserade lösningar för friska och skyddande ekosystem
• Ekonomi, hållbar upphandling och fossilfria finanser.
För begränsad klimatpåverkan innehåller klimatstrategin för Alingsås kommun samma fyra
fokusområden som formulerats i Västra Götalands kraftsamling Klimat 2030: Hållbara
transporter, Klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara och resurseffektiva produkter och
tjänster, Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.
För klimatanpassning identifieras skyddsvärda samhällsfunktioner i form av bebyggelse,
infrastruktur, natur- och kulturmiljö, näringsliv och människors hälsa. Alingsås kommun ska
ta ett helhetsgrepp när det gäller klimathot kopplade till vatten och översvämning, ha
beredskap för värme och torka samt anpassa sig till övriga risker kopplade till
klimatförändringar lokalt och globalt.
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Ansvaret för genomförandet av klimatstrategin fördelas på alla kommunens nämnder, bolag
och förbund. Kommunstyrelsen ansvarar för att koordinera arbetet strategiskt. Uppföljning
sker årligen för att arbetet med klimatomställningen ska kunna utvärderas och förbättras.
Kommunstyrelsen har den 7 juni 2022, § 73 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Leif Hansson (S), Eva-Lotta Pamp (M), Anita
Brodén (L), Holger Andersson (L), Annika Qarlsson (C), Daniel Filipsson (M) och Boris
Jernskiegg (SD).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP), Eva-Lotta Pamp (M), Anita Brodén (L), Holger Andersson (L), Annika
Qarlsson (C), Daniel Filipsson (M), Boris Jernskiegg (SD) och Leif Hansson (S) föreslår att
kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Klimatstrategi för Alingsås kommun antas.
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Anteckning
Anna Hansson (MP), Amanda Andersson (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP) lämnar
följande protokollsanteckning:
Förslaget till klimatstrategi är av god kvalitet. Det innehåller skarpa skrivningar om den
extremt allvarliga kris som pågår. Klimatstrategin innehåller de strukturer och
åtgärdsområden som behöver adresseras. Den hanterar både behovet av att minska vår
klimatpåverkan och att anpassa samhället för effekterna av klimatkrisen. Det har också den
ordentlig detaljrikedom som krävs för att vägleda i fortsatt arbete. Det är av största vikt att vi
minskar klimatpåverkan genom omställning av de aktiviteter som skapar utsläpp av
växthusgaser. Solens energi strålar in mot jorden och bidrar med ljus och värme.
Växthusgaserna skapar en situation där utstrålningen av värme från jorden förhindras. Detta
gör att jordens genomsnittliga temperatur ständigt nu ökar. Vi måste minska våra utsläpp av
växthusgaser. När jordens genomsnittliga temperatur hela tiden ökar, blir det kaos i vädret
och extrema väderfenomen blir allt mera frekventa. Vi behöver skapa en större resiliens, dvs
motståndskraft, hos både naturen och i samhället. Vi behöver rusta oss för att klara ökad
förekomst av värmeböljor, torka, häftiga skyfall, brist på livsmedel, skador på infrastruktur
och byggnader och mycket annat. Vi behöver se till att våra kommuninvånare får den
kommunala service de behöver och att deras liv fungerar tillfredsställande. Vi har i många år
efterlyst konkreta handlingsplaner för både minskad klimatpåverkan och för
klimatanpassningar. Vi saknar fortfarande dessa handlingsplaner. Det är mycket oansvarigt
av Alingsås kommun, att inte ha kommit längre i klimatarbetet. Vi anser att både den
styrande Alliansen och Socialdemokraterna borde ha drivit på dessa frågor mycket mera. Vi
har förlorat många år av klimatarbete och därmed varit en belastning, i stället för att vara en
del av lösningen.
Expedieras till
samtliga nämnder och bolag, AVRF
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