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Motion  

En klimatsamordnare behövs i Nacka 

Glädjande nog så har Nacka tagit ett kliv uppåt och blivit bättre på miljöfrågor. Fortfarande så 
fattas det väsentliga funktioner för att nå ännu högre till gagn för Nackas globala ansvar för 
miljömålen. En sådan funktion skulle vara en person och verksamhet som är samordnare av 
de olika åtgärder som nu pågår och som har i uppgift att lägga grunden för en nämnd med 
ett samordnat miljöansvar. Det tillkommer visserligen tett miljöutskott under 
kommunstyrelsen  år 2019 men det är på sikt inte tillräckligt utan den viktiga 
miljöverksamheten behöver få en nämnds ansvar och befogenheter för att bli exekutiv.  

Nacka behöver hantera miljöfrågorna mer samlat och med ett professionellt öga på vad som 
görs och inte görs. Det gäller alltifrån trafikens miljöpåverkan och vad som kan förbättras. 
Buller som påverkar invånarnas hälsa. De många byggprojekten som bara är i sin linda av 
vad som skulle kunna åstadkommas. Skarpare kommunicerade miljömål behövs för stora 
byggprojekt, som idag inte satsar tillräckligt på miljön, trots att husen byggs för att stå i ett 
hundraårsperspektiv. Det gäller också användningen av solceller, byggande av trähus och 
klimatkompensation som bara är i sin linda. Verksamheten skulle kunna propagera, på 
liknande sätt som görs för cykelsatsningar, för miljövänliga åtgärder också när det gäller 
privat verksamhet som rör alla Nackabor. Med en nämnd skulle dessa frågor få en 
gemensam effektiv hantering och exponering. Invånarna skulle kunna se på webben hur 
våra gemensamma miljöansträngningar utvecklar sig och hur vi når upp till miljömålen.  

Nackalistan föreslår kommunfullmäktige besluta   

Att tillsätta en tjänst som klimatsamordnare med mål att för 2020 starta en 
nämndverksamhet för miljöfrågor med samordnande ansvar gentemot övriga nämnder 

Att utreda budgeten för detta för år 2019 och se över ansvar, mål och verksamhet med en 
miljönämnd år 2020 
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