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Svar på motion nr I6/202I av Michael Selander (MP) -

Kommunal koldioxidbudget

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Avslå motion nt 16/2021 med hänvisning till att förvaltningen på andra sätt

arbetar Vidare med att visualisera miljö- och klimatprestanda till invånare.

Reservation

Kenneth Johansson (MP) lämnar en skriftlig reservation

Miljöpartiet ser positivt på att tjänstemännen anser att ”koldioxidbudget är ett

bra verktyg”. Budgéten och de verktyg som kan användas är såklart under

utveckling men MP anser att kommunen inte behöver avvakta tills det är

en/ett perfekt fárdigutvecklat budget/verktyg. Genom att anta en
koldioxidbudget skulle kommunen Visa på ledarskap i klimatfrågan, skapa ett

strukturerat och tydligt arbetssätt och samverka med andra kommuner som
också har koldioxidbudgetar, exempelvis Strängnäs kommun.
Naturligtvis kan kompletterande indikatorer användas som delvis redan finns i

'

exempelvis klimat- och miljöplanen. Det behövs bl.a. nya indikatorer för att

följa upp klimatpåverkan i nybyggnation där kommunen genom
planmonopolet kan ställa krav på externa exploatörer inför beslut om
planuppdrag. Det kan handla om att kräva att exploatören jobbar med cirkulära

flöden i byggnaden, spara kolsänkor, skapa delningstjänster, bygga med bra

klimatskal, solceller på alla tak, laddstolpar och fastighetsnära

förpacknmgsmsamling.
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Kenneth Johansson (MP)

Sammanfattning

Förvaltningen anser att det ingår i implementeringen av Miljö- och
klimatprogrammet att arbeta med att visualisera miljö- och klimat-prestanda till

invånare. Förvaltningen anser att en koldioxidbudget är ett pedagogiskt och bra

verktyg för Visualisering.

Däremot anser förvaltningen att underlaget för dagens koldioxidbudgetar

(utsläppsstatistiken på kommunal nivå) tyvärr ännu i för stor uträkning baserat

på schabloner för att kunna användas som ett verktyg för att följa effekterna av

Våra lokala klimatåtgärder.

Forts.
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Detta minskar Värdet av verktyget på kommunal nivå. En annan brist är att inte
konsumü'onsbaserade utsläpp ingår.

Förvaltningen föreslår därför att kommunen inte lägger resurser på att ta fram
en koldioxidbudget, men fortsätter att arbeta med att hitta lämpliga verktyg för
att mäta klimatprestanda. Liksom att engagera invånare, företag, föreningar och
andra intressenter att nå kommunens klimatmål.

Beslutsunderlag

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag 2023-01-10
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-09-19.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå
motion nr 16/2021 med hänvisning till att förvaltningen på andra sätt arbetar
Vidare med att visualisera miljö- och kümatprestanda till invånare.

Kenneth Johansson (MP) yrkar bifall till motionen.

Soña Almgren biträder Kenneth Johanssons (MP) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher
(M) yrkande eller enligt Kenneth Johanssons (MP) yrkande och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akt
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