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Svar på motion av Linda Cigéhn (V) mfl om klimatnödläge
M13/2019 (KS/2019:141)
Sammanfattning
Rubricerad motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj
2019. Motionärerna föreslår att Solna erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge
fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås, att staden i
en informationskampanj redovisar de åtgärder som staden gör och avser att göra för
att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan göra och att Solna
ska prioritera samarbete med andra kommuner nationellt och internationellt för att
bygga upp kompetens och en best practice kring klimatarbetet.
Stadsledningsförvaltningen delar motionärernas uppfattning om att ett lokalt arbete
med klimatfrågorna är viktigt för att medverka till insatser som minskar stadens
klimatpåverkan och minska de effekter som uppstår av ett förändrat klimat. Det
politiska uppdraget som gavs i verksamhetsplan och budget för 2019 innebär att en
klimatstrategi ska tas fram under året. Strategin har redovisats i kommunstyrelsens
miljö- och demokratiberedning och kommer efter beslut i kommunstyrelsen att
remitteras till stadens nämnder. Klimatstrategin innehåller de viktigaste områdena
som Solna ska arbeta med för att medverka till att nå internationella och nationella
målsättningar. När strategin antas kommer den och dess innehåll givetvis att
kommuniceras. Samarbete med andra kommuner, nationellt och internationellt, kan
ske och sker i frågor det är finns erfarenheter som är tillämpbara i Solna. Det gäller
generellt och givetvis även frågor inom klimatområdet.
Stadsledningsförvaltningen föreslår att motionen förklaras besvarad, med hänvisning
till det tidigare politiska uppdraget om att ta fram en klimatstrategi för Solna.
Yrkande
Sandra Lindström (V) yrkar att motionen ska bifallas med motivering enligt
bilaga 5.
Proposition
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och
Sandra Lindströms (V) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
förvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara motionen
besvarad.

Signatur

SID 2 (2)

Reservation
Sandra Lindström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
bifall till motionen.

Signatur

Solna den 16 september 2019
Kommunstyrelsen
KS/2019: 141, Ärende 13
Svar på motion av Linda Cigehn 01) m.fl . om Klimatnödläge

Yrkande
För Vänsterpartiet är frågor kring klimatet väldigt viktiga då vår politik vilar på en ekologisk
grund . Därför är vi nu glada över att staden håller på att ta fram en klimatstrategi och vi tolkar
svaret på vår motion som att ett erkännande av att vi befinner oss i ett klimatnödläge
kommer att skrivas in i klimatstrategin . Om inte vore det ärligare att avslå motionen.
Mot bakgrund av detta så yrkar jag
Att bifalla motionen i sin helhet

Sandra Lindström
Vänsterpartiet

