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Motion - Borgmästaravtalet: Genomförandet av
Parisavtalet COP21
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C), Karin Frejarö (MP) och Anders
Gäfvert (M).
Yrkanden
Christina Lindberg (C) yrkar bifall till motionen.
Karin Frejarö (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande om
bifall till motionen.
Bakgrund
Centerpartiet föreslår i en motion att Härnösands kommun ska ansluta sig till
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Europeiska kommissionens initiativ – Borgmästaravtalet för klimat och
energi.
Härnösands kommun ligger långt fram när det gäller lokalt klimatarbete och
utsläppen av växthusgaser i Härnösand har redan år 2014 minskat med mer
än 40 % i enlighet med Sveriges internationella växthusgasrapportering.
Härnösand har idag inga antagna klimatmål. Nya klimatmål tas därför fram
tillsammans med den nya klimat- och energiplan som ska ersätta tidigare
antagen energiplan.
Vidare pågår det just nu en dialog inom det länsövergripande nätverket
Hållbarhetsrådet om en länsgemensam anslutning till Borgmästaravtalet för
en gemensam kraftsamling och samerbetet runt den administration som
anslutning till avtalet innebär.
Härnösands kommun är även aktiv i flera andra strategiska nätverk idag,
exempelvis SEKOM, BioFuel Region, och värderar löpande utbytet som det
ger och kräver i insatser och andra nätverk kan vara intressant i framtiden,
exempelvis Klimatkommunerna.
Utifrån detta så är det lämpligt att i första hand avvakta ställningstagandet
för anlutning till Borgmästaravtalet. Detta utifrån den pågående dialogen
inom nätverket Hållbarhetsrådet och i andra hand, Härnösands kommuns
antagande av långsiktigt klimatmål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-09-28
Motion – Borgmästaravtalet.
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