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§ 14

Motion - Nödläge för klimatet

Beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att arbetet med Agenda 2030 redan inletts

och en revidering av miljö- och hållbarhetsplanen ska ske, två åtgärder som
omfattar delar av det arbete som ett utlyst klimatnödläge skulle omfatta.

Sammanfattning av ärendet
Motionen från Feministiskt initiativ Gnesta innehåller förslag om att Gnesta kommun
utlyser klimatnödläge, tar fram en strategisk klimatnödlägesplan samt bedriver ett
aktivt arbete för att genomföra planen internt och ut mot medborgarna.

Klimatnödläge kan utlysas för att aktualisera frågan, men någon konkret definition av
innebörden saknas. Arbete pågår i det kommunala planeringsarbetet med att inte låsa
sig fast i ökat fossilberoende genom investeringar, något som är en hörnsten i arbetet
med klimatnödläget. Gnesta kommun bedriver i dag hållbarhetsarbete på många plan i
sitt interna arbete. Kommande arbete med Agenda 2030 och en uppdaterad miljö- och
hållbarhetsplan bör, sommotionen föreslår, i högre grad än i dag omfatta åtgärder som
sträcker sig ut mot medborgarna för att aktualisera de åtgärder sommåste vidtas och
beteendeförändringar som erfordras för att nå klimatmålen. Uppdraget om att revidera
miljö- och hållbarhetsplanen återfinns också i kommunstyrelsens framtidsplan.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protkoll 2022-03-02, § 20

2. Tjänsteskrivelse 2022-02-10

3. Motionen

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås med hänvisning till att arbetet med Agenda 2030 redan inletts

och en revidering av miljö- och hållbarhetsplanen ska ske, två åtgärder som
omfattar delar av det arbete som ett utlyst klimatnödläge skulle omfatta.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till
beslut.
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Anja Probst (Fi), Gustav Edman (MP) och Lena Staaf (V) bifaller motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna förslaget
eller enligt Gustav Edmans (MP), Lena Staaf (V) och Anja Probst (Fi) förslag om att
bifalla motionen.

Kommunfullmäktige finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna
förslaget.

Reservationer
Gustav Edman (MP) och Lena Staaf (V) anmäler muntlig reservation.

Anja Probst (Fi) anmäler skriftlig reservation.

Sändlista
~ Akten


