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Medborgarförslag om klimatomställningsplan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av medborgarförslaget 

Förslaget är att Norrköpings kommun tar fram en klimatomställningsplan 

som syftar till att kommunen ska uppfylla sin del av Parisavtalet. Planen 

föreslås stödja sig på en kolbudget som omfattar kommunens egen 

verksamhet, övriga verksamheter belägna inom kommunens gränser, 

allmänheten och även konsumtionsbaserade utsläpp som genereras i andra 

länder på grund av vår konsumtion. Utredningen ”Fossilfritt Göteborg – 

vad krävs?” föreslås stå som förebild för klimatomställningsplanen. 

Motivering av förslag till beslut 

Mycket görs redan 

Norrköpings kommun har satt upp ambitiösa mål för ökad 

energieffektivisering och omställning till att enbart använda förnybara 

energislag och bränslen. I dagsläget har Norrköpings kommun därför inga 

specifika mål om minskade koldioxidutsläpp; arbetet med att minska 

kommunens klimatpåverkan hanteras till stor del inom ramen för 

energimålen.  

Utredningen om Fossilfritt Göteborg har fokus på att identifiera möjliga 

åtgärder som ligger inom kommunens rådighet, att identifiera vilka 

produkter som bör bytas ut av klimatskäl samt hur stadens fordonsflotta 

ska bli fossilfri. Detta är åtgärder som Norrköpings kommun arbetar med 

redan idag exempelvis genom att ställa miljökrav vid upphandling, fasa ut 

fossil plast, arbeta med konceptet ”smart mat” och genom ett antal olika 

åtgärder som syftar till att ställa om till en fossilfri fordonsflotta.  

Rådighet 

Stora delar av det som föreslås omfattas av klimatomställningsplanen 

ligger utanför kommunens rådighet. I det angelägna arbetet med att minska 

utsläpp och ställa om energianvändningen är det viktigt att prioritera så att 
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kommunens resurser används effektivt. Norrköpings kommun fokuserar 

därför, liksom Göteborg, på att i första hand arbeta med åtgärder som vi 

har rådighet över.  

Bedömning 

En klimatomställningsplan baserad på en omfattande kolbudget kan bidra 

med att ge en bild av kommunens samlade utsläpp och förslag på åtgärder 

för att minska dessa. Bedömningen är dock att en sådan plan i dagsläget 

riskerar att bli alltför resurskrävande i förhållande till mervärdet den kan 

tillföra det redan pågående miljö- och klimatarbetet inom kommunen. 

Norrköpings kommun bevakar dock utvecklingen inom området och följer 

andra kommuners arbete för att ta lärdom och hämta inspiration. 

Ekonomiska konsekvenser 

Då medborgarförslaget avslås innebär det inte några ekonomiska 

konsekvenser för kommunen. 

Kommunstyrelsens kontor 

 

Martin Andreae    

Kommundirektör    

 

________________________ 

Beslutet skickas till: 
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