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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.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige avslår Märta Stenevis (MP) motion om att inrätta ett klimatråd.
Beslutsunderlag
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Motionären
Miljönämnden
Ärendet

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 tar utgångspunkt i att världen behöver minska klimatutsläppen radikalt och på kort
tid. Även om målen i Parisavtalet nås är risken stor att den globala uppvärmningen når 3 – 5
grader och konsekvenserna av en temperaturökning i den storleken vore katastrofala, och för
Malmöbornas del kan det innebära livsmedelsbrist, klimatflyktingar och extremväder.
I motionen framhålls att Malmö stad sedan tidigare har flera olika samverkansfora för viktiga
frågor. T.ex. finns Pensionärsrådet, Rådet för funktionshinderfrågor, Rådet för demokrati och
trygghet och Romska rådet, där ledande politiker regelbundet sammankallar till möten och
dialog. Vidare påpekas att andra kommuner har tagit steget och bildat ett strategiskt forum för
samverkan med näringsliv och civilsamhälle. I Uppsala har kommunen till exempel under ett
flertal år drivit klimatarbetet tillsammans med näringslivet i ”Uppsala Klimatprotokoll” där
kommunalråd och vd:ar träffas, sätter gemensamma mål för klimatutsläppen och samverkar
kring konkreta lösningar. Malmö behöver ett motsvarande forum för samverkan kring lösningar
för minskade klimatutsläpp.
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, där ett uttalat mål är att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade
utsläpp av växthusgaser, nu ytterligare höjer sina ambitioner avseende klimatarbetet.
Miljönämnden framhåller i sitt yttrande att det åligger miljönämnden att samordna det
klimatstrategiska arbetet inom staden. Nämnden anser det i nuläget inte är befogat att inrätta ett
klimatråd enligt förslaget i motionen då ett antal centrala processer för att minska utsläppen har
initierats. Dessa täcker delvis in syftet med ett klimatråd och det arbetet bör inte föregripas.
Vidare pekar nämnden på att i budget för 2020 (antagen av kommunfullmäktige 21 november
2019) är klimatfrågan ett prioriterat område och miljönämnden ges ett särskilt ansvar att vara
behjälplig med att identifiera vilka insatser som behöver prioriteras för att fastställa lämplig
minskning av utsläppen från respektive nämnd för att bidra till att den globala uppvärmningen i
världen hålls under 1,5 grader. Miljönämnden ges också, tillsammans med kommunstyrelsen, i
uppdrag att ta fram ett nytt miljöprogram för 2021 - 2030 samt att initiera klimathearings med
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politiker, nyckelaktörer i näringsliv, akademi och civilsamhälle. Miljönämnden anser det vara av
stor vikt att medel som är avsatta till prioriterade områden används med eftertanke varför
nämnden anser att uppdragen specificerade i budgeten för 2020 bör ges företräde framför
inrättandet av ett klimatråd och föreslår därför att motionen avslås.
Stadskontorets kommentar

Malmö stad arbetar aktivt med konkreta åtgärder och driver ett målmedvetet klimat- och
miljöarbete för att verka för en hållbar utveckling i Malmö. I budgeten för 2020 Tillsammans för ett
öppet och tryggare Malmö, konstateras att klimatförändringarna är en av vår generations största
utmaningar som kräver både klimatanpassning och att våra klimatpåverkande utsläpp reduceras.
Alla Malmöbor kan bidra i denna omställning, men kan bara klaras av om vi agerar tillsammans.
I Malmö ska det vara lätt att göra rätt och leva hållbart. Kommunstyrelsen har, tillsammans med
miljönämnden, fått ett uppdrag i budgeten att initiera en klimathearing med politiker,
nyckelaktörer i näringsliv, akademi och civilsamhälle.
Stadens nya miljöprogrammet 2021 - 2030 ska ange riktningen för stadens framtida miljö- och
klimatarbete. Värdet av medborgardeltagande betonas i flera av Malmö stad övergripande
styrdokument och politiska målsättningar. I kommunfullmäktiges budget för 2018 gavs
kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta fram modeller för samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar
Samverkan i kunskapsallianser och partnerskap för hållbar utveckling är både viktigt och
avgörande för att kunna lösa de stora, komplexa utmaningar som samhället står inför. Inte minst
gäller det klimatfrågan. Sedan 2015 arbetar Malmö stad utifrån Agenda 2030 och FN:s globala
mål för hållbar utveckling. Stadskontoret har samordningsansvaret för arbetet med att omsätta
de Globala målen på lokal nivå i Malmö. Stadens budget 2020–2022 utgår från de globala målen
som den mer långsiktiga visionen. De globala målen följs också upp på lokal nivå för att
synliggöra de största utmaningarna och därmed kunna göra prioriteringar utifrån dessa i Malmö.
Agenda 2030 består av 17 målområden, som 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.
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