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Övriga frågor

Övriga frågor från Johan Lexell (MP).

Gällande skyfall:

1. Vad har gjorts sedan 2014 för att förhindra konsekvenserna vid skyfall?

2. Vad är planerat att genomföras för att minska konsekvenserna vid skyfall?

3. Vilka geografiska områden är särskilt viktiga för den Kommunala verksamheten

och hur påverkas verksamheten vid skyfallsinducerad översvämning?

4. Vilka geografiska områden behöver åtgärder / skall prioriteras ur

samhällsplaneringsperspektiv?

5. Är en skyfallskartering gjord eller planeras att göras?

6. På vilka sätt och med vilka resurser har Räddningstjänsten förberett sig för att

respondera mot skyfall?

Gällande medborgardialog - nedlagda lekplatser:

1. Har framtida förvaltning av respektive nedlagd lekplats kommunicerats med

angränsade fastighetsägare?

2. Finns möjlighet för angränsande fastighetsägare att föreslå åtgärder?

3. Finns möjlighet för angränsande fastighetsägare att genomföra åtgärder?

4. Vilken är processen för att starta en förändring i förvaltningen av ett område

enligt ovan?
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Gällande Sveriges miljömål - hållbar stadsplanering:

1. Hur arbetar förvaltningen med dessa etappmål idag?

2. Vilken är prognosen för måluppfyllnad för respektive etappmål?

3. Vad krävs för måluppfyllnad för respektive etappmål i fråga om t ex medel och

personal?

Gällande förberedelser inför värmebölja:

1. Vad har gjorts sedan 2014 för att förebygga ökad dödlighet och ohälsa vid

värmebölja?

2. Finns en handlingsplan för att mildra de negativa effekterna av värmebölja?

3. Vilka geografiska områden är särskilt viktiga för den Kommunala verksamheten

och hur påverkas verksamheten vid Långvarig värmebölja?

4. Vilka geografiska områden behöver åtgärder / skall prioriteras ur

samhällsplaneringsperspektiv?

5. Finns en krishanteringsplan för Långvarig värmebölja?

6. På vilka sätt och med vilka resurser har Räddningstjänsten förberett sig för att

respondera mot värmebölja?

Gällande Sveriges miljömål - utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter:

1. Vad anser förvaltningen om status och prognos för måluppfyllnad?

2. Anser förvaltningen att kommunala bolag behöver bidra till måluppfyllnaden

och i såfall föreslå text till ett ägardirektiv som säkerställer god prognos för

måluppfyllnad.

3. Vad behöver göras ur ett Plan-perspektiv för att säkerställa måluppfyllnad?

4. Vad är planerat att göras ur Plan-perspektivet för att säkerställa måluppfyllnad?

Hur tänker Räddningstjänsten minska sina utsläpp med 70% till 2030?


