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Motion av Märta Stenevi (MP) om att inrätta ett klimatråd

STK-2019-540
Sammanfattning

Märta Stenevi (MP) har lämnat in en motion om att Malmö stad tar initiativ till att inrätta ett
Klimatråd, där kommunen tillsammans med nyckelaktörer i näringsliv, akademi och idéburen
sektor, såväl som med invånarna, driver ett offensivt och strategiskt klimatarbete med syfte
att minska klimatutsläppen tillräckligt för att rymmas inom Parisavtalets ramar.
Motionen har remitterats till miljönämnden som är enig med motionären att Malmö stad har
ett ansvar att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och att detta arbete behöver föras på
flera fronter och involvera olika aktörer för att bli fruktsamt. Miljönämnden anser dock att
detta är ett arbetssätt som miljöförvaltningen har praktiserat i flera år samt att staden med sin
för 2020 nya målstruktur ytterligare höjer sina ambitioner avseende klimatarbetet. Nämnden
anser det i nuläget inte är befogat att inrätta ett klimatråd då ett antal centrala processer som
delvis täcker in syftet med ett klimatråd och det arbetet bör inte föregripas.
Kommunstyrelsen har, tillsammans med miljönämnden, dessutom fått ett uppdrag i budgeten
2020 att initiera en klimathearing med politiker, nyckelaktörer i näringsliv, akademi och
civilsamhälle. Agenda 2030 täcker både den sociala, miljömässiga och ekonomiska
dimensionen av hållbarhet. En av huvudprinciperna för Agenda 2030 är att den integrerad
och odelbar, vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och att framgång
krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås. Ett kommun- och
sektorsövergripande råd som enbart fokuserar på klimatet skulle kunna riskera att missa
möjliga synergieffekter och/eller målkonflikter, som blir synliga när hela agendan och
samtliga mål står i fokus.
Stadskontoret föreslår att med bakgrund av vad som redovisas i ärendet att motionen avslås.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Märta Stenevis (MP) motion om att inrätta ett klimatråd.
Beslutsunderlag
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