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Medborgarförslag om medlemskap i klimat- 
kommunerna 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om medlemskap i 

klimatkommuner. 

Beskrivning av ärendet 

Dagny Jonsson, Constance Lindkvist, Ann-Christin Gustafsson, Per-Olov 

Jansson, Anders Hammarbäck, Lars-Axel Johansson och Lotta Lanne 

lämnade den 17 februari 2020 in ett medborgarförslag om att Norrköpings 

kommun tecknar medlemskap i Klimatkommunerna.  

Medborgarförslaget föreslår att Norrköpings kommun tecknar medlemskap 

i Klimatkommunerna med  motiveringen, att Norrköping skulle få stor 

nytta av ett medlemskap i Klimatkommunerna i det viktiga arbetet för ett 

klimat i balans. Klimatkommuner är en förening för kommuner och 

regioner. Syftet med Klimatkommunerna är att minska utsläppen av 

växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och 

spridning av goda exempel. Föreningen är pådrivande för det nationella 

klimatarbetet och ordnar olika aktiviteter och projekt för kunskaps- 

spridning och diskussion.  

Vad innebär ett medlemskap? 

Som kommun ansöker man om att få bli medlem i föreningen Klimat- 

kommunerna. Kraven för medlemskap är att man politiskt beslutar att 

arbeta för:  

- att kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser,  

- att sätta upp mål för utsläpp, 

- att ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläpp,     

- att kontinuerligt informera om arbetet till nätverket. 

Kommunen genomgår ett utvärderingstest/medlemstest där föreningen 

Klimatkommunerna tittar på det totala klimatarbetet i organisationen. 

Syftet är att granska det klimatarbete som kommunen gör och planerar för. 
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Detta ligger till grund för ett eventuellt erbjudande om medlemskap. För 

närvarande har föreningen Klimatkommunerna 37 medlemmar. 

Tidigare ställningstagande angående medlemskap i föreningen 
Klimatkommunerna 

2017 inkom en motion (KS-2017/0269 430) från Deniz Tütüncü (V) om 

att Norrköpings kommun bör ansöka om medlemskap i föreningen Klimat- 

kommunerna. Motionen avslogs av kommunfullmäktige den 26 februari 

2018 med motiveringen att Norrköpings kommun bedriver sitt klimat- 

arbete på många sätt och samverkar redan med övriga samhället på olika 

nivåer vilket leder till bedömningen att det inte behövs ett medlemskap i 

föreningen Klimatkommunerna för att nå framgång i klimatarbetet. 

Norrköpings kommuns energi- och klimatarbete 

Motiveringen för att avslå medborgarförslaget är densamma som för 

motionen ovan. Norrköpings kommun arbetar aktivt och brett inom energi- 

och klimatområdet sedan många år. Norrköpings kommun har valt att 

arbeta med andra indikatorer än koldioxidutsläpp. Nedan följer några 

exempel på kommunens arbete. 

I energiplanen (KS 2016/1381 303) finns följande indikatorer som används 

för uppföljning, energianvändning/invånare och sektor, andel förnybar 

energi/sektor, andel fordon som primärt drivs på förnybart bränsle per 

bränsleslag och sektor och energianvändning/ytenhet (kWh/m2) för 

kommunens fastigheter. 

I Budget 2020 finns ett särskilt uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram 

en färdplan för ett fossilfritt Norrköping 2030, för att fortsätta kommunens 

framgångsrika klimatarbete. Uppdraget ska ske i nära samarbete med 

företag och offentliga institutioner. Norrköping vill dra nytta av kunskaper 

inom klimatforskning och teknisk utveckling och placera kommunen i 

miljöutvecklings framkant. 

Norrköpings kommun samverkar med ett flertal externa aktörer både 

lokalt, regionalt och nationellt för minskad klimatpåverkan. Norrköpings 

kommun deltar bland annat i nätverk som Sverige kommuner och regioner 

samordnar inom områdena energi och klimat, miljö, hållbara transporter 

och klimatanpassning. 

Norrköpings kommun deltar tillsammans med ett par av sina bolag i 

Värmemarknad Sverige. Därutöver pågår politiskt initierade utredningar 

om kommunens roll när det gäller förnybar el samt biogas. 

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan 

kommuner, företag och andra aktörer som vill göra Sverige fritt från 

fossila bränslen. Norrköpings kommun har anslutit sig till Fossilfritt 

Sverige. Under våren 2017 arrangerades i Norrköping konferensen 

”Fossilfritt Östergötland – möjligheter i en modernare morgondag”. 

Norrköpings kommun var en av arrangörerna och värd för konferensen.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Föreningen Klimatkommunerna finansieras huvudsakligen av 

medlemsavgifter som sedvanligt fastställs av årsmötet. För 2020 är 

medlemsavgiften för kommuner 4 000 kronor + 0.25 kronor per invånare 

(maxbelopp 36 000 kronor). Andra kostnader som kan följa av åtaganden i 

samband med ett medlemskap, är i dagsläget svåra att uppskatta Om 

medborgarförslaget avslås innebär det inga kostnader för kommunen. 

 

Kommunstyrelsens kontor 

 

Anna Thörn   

tillförordnad kommundirektör      

 

________________________ 

Beslutet skickas till: 
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