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Motion från Karin Svensson Smith (MP)
Handlingsplan med anledning av klimatnödläge
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Sammanfattning
Karin Svensson Smith (MP) har 2020-03-11 lämnat in motionen
Handlingsplan med anledning av klimatnödläge. I motionen föreslår
Karin Svensson Smith (MP) att kommunen ska ta fram en
handlingsplan med anledning av att kommunen erkänt att det råder
ett globalt klimatnödläge.
Lunds kommun har sedan januari 2020 en ny energiplan med
åtgärder som ska bidra till att nå kommunens klimatmål. Kommunen
leder också det breda samverkansprojektet Klimatneutrala Lund
2030, som år 2021 ska leverera en handlingsplan.
Det är inte lämpligt att besluta om en ny handlingsplan innan det går
att bedöma vilka resultat energiplanen och Klimatneutrala Lund
2030 leder till.
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Ärendet
Bakgrund
Karin Svensson Smith (MP) skriver i motionen att en handlingsplan
för att minska den klimatpåverkan som kan påverkas av beslut i
Lunds kommun bör tas fram. Bakgrunden till det är att
kommunstyrelsen beslutade att erkänna att det råder ett globalt
klimatnödläge.
I motionen listar Karin Svensson Smith tio förslag på åtgärder som
kan ingå i en sådan handlingsplan. Många av förslagen är inriktade
på transportsektorn, eftersom utsläppen därifrån inte minskar i
tillräckligt hög takt.
Kommunfullmäktige antog i januari 2020 en ny energiplan.
Åtgärderna i energiplanen är ett viktigt bidrag till att nå klimatmålen
i LundaEko. Åtgärderna inom transportområdet är ett komplement
till det arbete som sedan länge bedrivs inom LundaMaTs för att nå
ett hållbart transportsystem i Lunds kommun.
Lunds kommun projektleder Klimatneutrala Lund 2030. Vid
projektets slut i augusti 2021 så ska projektet leverera en
handlingsplan med insatser som kan bidra till att Lund blir en
klimatneutral stad till 2030. Projektet bygger på samarbete mellan
Lunds kommun, forskningsinstitutioner, designbolag och ideella
aktörer. Tillsammans ska vi delta i en innovationsprocess som ska
leda till konkreta koncept på hur vi tacklar utmaningar som orsakar
höga utsläpp i kommunen med fokus på mobilitet, energi och
cirkulär ekonomi.
Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet
Viable Cities, som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och
Formas.

Föredragning
Ett globalt klimatnödläge behöver hanteras gemensamt av världens
länder. De flesta länder har också ställt sig bakom Parisavtalet, som
har målsättningen att begränsa den globala uppvärmningen till väl
under två grader. Lunds kommuns klimatpolitiska råd gör i sin
rapport från 2019 bedömningen att kommunens klimatmål ligger i
linje med detta internationella mål.
Rådet gör i sin rapport 2020 bedömningen att kommunens arbete
fram till och med 2019 inte är tillräckligt för att nå dessa mål.
Glappet mellan mål och åtgärder syftar den nyligen antagna
Energiplanen och projektet Klimatneutrala Lund 2030 till att fylla.
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Kommunkontoret gör bedömningen att det inte är lämpligt att ta
fram ytterligare en klimathandlingsplan innan vi sett resultatet av
energiplanen och projektet Klimatneutrala Lund 2030.

Barnets bästa
Kommunens arbete för minskad klimatpåverkan är väsentligt för
barns möjligheter till ett gott liv. Barn påverkas i högre grad än
vuxna av klimatförändringarnas konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
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Biträdande kommundirektör
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