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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33
Svar på motion (MP) ta fram en strategi för att klimatanpassa Vallentuna 
(KS 2019.188)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
 
Jaana Tilles och Gustav Elfström, båda (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Nicklas 
Steorns (MP) yrkande.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-04-03 föreslagit att kommun-fullmäktige 
uppdrar åt kommunledningskontoret att göra konsekvensanalyser, ta fram en strategi för 
klimatanpassning och ta fram förslag på effektfulla åtgärder.

BEDÖMNING
Klimatförändringarna riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för ekosystem, 
matproduktion, vattentillgång, hälsa, samt ökad risk för naturkatastrofer och global osäkerhet. 
Motionens förslag är i sak bra och i linje med samhällsbyggnadsförvaltningens planering. 
Kommunfullmäktige brukar rikta uppdrag till nämnd/styrelsen, snarare än förvaltningarna.

Kommunens Översiktsplan 2040 anger att det är viktigt att kommande och befintlig 
infrastruktur, grönstruktur och bebyggelse anpassas för att minska negativa 
klimatförändringar. Miljö- och klimatstrategin som nyligen antagits av fullmäktige berör 
också behovet av att säkerställa klimatanpassning. Kommunen har översiktliga karteringar av 
risk för skred, ras och översvämning. Samhällsbyggnadsförvaltningen testar för närvarande ett 
webbaserat verktyg som kan simulera konsekvenser vid stora regn. Vissa klimatrisker ingår 
även i kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Därtill behöver klimatanpassning 
inkludera åtgärder som minskar konsekvenserna av värmeböljor, skogsbränder, vind, 
dricksvattenförsörjning samt åtgärder som nyttjar ekosystemtjänster och grönstruktur i 
planering och utveckling av befintlig infrastruktur och bebyggelse.

En analys och klimatanpassningsplan med tillhörande åtgärds-, ansvars- och 
kostnadsbedömning bör tas fram för att möta de konsekvenser som ett förändrat klimat kan 
medföra för människors hälsa, mark, vatten och bebyggelse. Föreslagna åtgärder bör tilldelas 
en prioriteringsnivå. Planen bör vägleda samhällsplanering och annan berörd kommunal 
verksamhet att vidta angelägna åtgärder som rustar Vallentuna mot ett förändrat klimat. 
Kostnaden för framtagande uppskattas till 150 000 kr för arbetstid och underlag. Om möjligt 
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ska statligt bidrag sökas och i övrigt ska uppdraget genomföras inom befintlig budget med 
sikte på budgetåret 2021.
 
Yrkanden
Nicklas Steorn (MP) yrkar, med bifall från Gustav Elfström (S), att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige bifaller motionen.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Nicklas Steorns (MP) yrkande och sitt eget 
yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Parisa 
Liljestrands (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 §14  Svar på motion (MP) ta fram en strategi för att klimatanpassa Vallentuna
 Svar på motion (MP) ta fram en strategi för att klimatanpassa Vallentuna TJSKR
 Motion (MP) ta fram en strategi för att klimatanpassa Vallentuna

Expedieras till 
Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och miljöutskottet
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§ 14
Svar på motion (MP) ta fram en strategi för att klimatanpassa Vallentuna 
(KS 2019.188)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-04-03 föreslagit att kommun-fullmäktige 
uppdrar åt kommunledningskontoret att göra konsekvensanalyser, ta fram en strategi för 
klimatanpassning och ta fram förslag på effektfulla åtgärder.

BEDÖMNING
Klimatförändringarna riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för ekosystem, 
matproduktion, vattentillgång, hälsa, samt ökad risk för naturkatastrofer och global osäkerhet. 
Motionens förslag är i sak bra och i linje med samhällsbyggnadsförvaltningens planering. 
Kommunfullmäktige brukar rikta uppdrag till nämnd/styrelsen, snarare än förvaltningarna.

Kommunens Översiktsplan 2040 anger att det är viktigt att kommande och befintlig 
infrastruktur, grönstruktur och bebyggelse anpassas för att minska negativa 
klimatförändringar. Miljö- och klimatstrategin som nyligen antagits av fullmäktige berör 
också behovet av att säkerställa klimatanpassning. Kommunen har översiktliga karteringar av 
risk för skred, ras och översvämning. Samhällsbyggnadsförvaltningen testar för närvarande ett 
webbaserat verktyg som kan simulera konsekvenser vid stora regn. Vissa klimatrisker ingår 
även i kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Därtill behöver klimatanpassning 
inkludera åtgärder som minskar konsekvenserna av värmeböljor, skogsbränder, vind, 
dricksvattenförsörjning samt åtgärder som nyttjar ekosystemtjänster och grönstruktur i 
planering och utveckling av befintlig infrastruktur och bebyggelse.

En analys och klimatanpassningsplan med tillhörande åtgärds-, ansvars- och 
kostnadsbedömning bör tas fram för att möta de konsekvenser som ett förändrat klimat kan 
medföra för människors hälsa, mark, vatten och bebyggelse. Föreslagna åtgärder bör tilldelas 
en prioriteringsnivå. Planen bör vägleda samhällsplanering och annan berörd kommunal 
verksamhet att vidta angelägna åtgärder som rustar Vallentuna mot ett förändrat klimat. 
Kostnaden för framtagande uppskattas till 150 000 kr för arbetstid och underlag. Om möjligt 
ska statligt bidrag sökas och i övrigt ska uppdraget genomföras inom befintlig budget med 
sikte på budgetåret 2021.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande. Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (MP) ta fram en strategi för att klimatanpassa Vallentuna TJSKR
 Motion (MP) ta fram en strategi för att klimatanpassa Vallentuna

Expedieras till 
Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och miljöutskottet
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (MP) ta fram en 
strategi för att klimatanpassa 
Vallentuna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendet i korthet
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-04-03 föreslagit att kommun-
fullmäktige uppdrar åt kommunledningskontoret att göra konsekvensanalyser, ta 
fram en strategi för klimatanpassning och ta fram förslag på effektfulla åtgärder.

BEDÖMNING
Klimatförändringarna riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för ekosystem, 
matproduktion, vattentillgång, hälsa, samt ökad risk för naturkatastrofer och global 
osäkerhet. Motionens förslag är i sak bra och i linje med 
samhällsbyggnadsförvaltningens planering. Kommunfullmäktige brukar rikta 
uppdrag till nämnd/styrelsen, snarare än förvaltningarna.

Kommunens Översiktsplan 2040 anger att det är viktigt att kommande och befintlig 
infrastruktur, grönstruktur och bebyggelse anpassas för att minska negativa 
klimatförändringar. Miljö- och klimatstrategin som nyligen antagits av fullmäktige 
berör också behovet av att säkerställa klimatanpassning. Kommunen har översiktliga 
karteringar av risk för skred, ras och översvämning. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
testar för närvarande ett webbaserat verktyg som kan simulera konsekvenser vid stora 
regn. Vissa klimatrisker ingår även i kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). 
Därtill behöver klimatanpassning inkludera åtgärder som minskar konsekvenserna av 
värmeböljor, skogsbränder, vind, dricksvattenförsörjning samt åtgärder som nyttjar 
ekosystemtjänster och grönstruktur i planering och utveckling av befintlig 
infrastruktur och bebyggelse.

En analys och klimatanpassningsplan med tillhörande åtgärds-, ansvars- och 
kostnadsbedömning bör tas fram för att möta de konsekvenser som ett förändrat 
klimat kan medföra för människors hälsa, mark, vatten och bebyggelse. Föreslagna 
åtgärder bör tilldelas en prioriteringsnivå. Planen bör vägleda samhällsplanering och 
annan berörd kommunal verksamhet att vidta angelägna åtgärder som rustar 
Vallentuna mot ett förändrat klimat. Kostnaden för framtagande uppskattas till 150 
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000 kr för arbetstid och underlag. Om möjligt ska statligt bidrag sökas och i övrigt ska 
uppdraget genomföras inom befintlig budget med sikte på budgetåret 2021.

Handlingar

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och miljöutskottet
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Motion ta fram en strategi för att klimatanpassa Vallentuna
Klimatförändringarna, oavsett om vi lyckas ställa om samhället till ett fossilfritt samhälle eller
inte, kommer utmana vår anpassningsförmåga. Vi behöver en tydlig strategi för att anpassa
samhället till klimatförändringarna. Den senaste översikten över beredskapen i landet för
detta visar att Vallentuna är dåligt rustat för anpassningl.

Anpassningar kommer behöva göras i närtid, det är därfór ytterst angeläget att kommunen
drar upp en strategi inkluderande tidsatta klimatanpassningsåtgärder. Utan ett tydligt mandat
är det svårt för förvaltningarna att driva ett långsiktigt och systematiskt
klimatanpassningsarbete. Strategin måste ta höjd för både direkta och indirekta
konsekvenser av klimatförändringarna samt konsekvenser om vi inte klimatanpassar
Vallentuna som samhälle.

Miljöpartiet i Vallentuna föreslår därför att Kommunfullmäktige:

-Ger kommunledningskontoret i uppdrag att göra konsekvensanalyser enligt ovan
-Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en strategi för klimatanpassning
-Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på effektfulla åtgärder

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna
Ni S Jenny Thörnberg Timo Grönlund
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