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Motion från Karin Svensson Smith (MP) Gör Lunds
kommun till en pilotkommun för klimatneutralitet
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Miljöpartiet Lunds
kommun ska bli en pilotkommun för klimatneutralitet. För att nå dit
föreslås att kommunen upprättar en handlingsplan för att bli
klimatneutrala till 2030 samt att tillsammans med Skånetrafiken och
Lunds universitet ansöka om medel från Vinnova,
Energimyndigheten och Formas för delfinansiering av arbetet.
Kommunkontoret har sökt och beviljats medel för projektet Smart
och klimatneutralt Lund 2030. Ett av huvudmålen för projektet är att
ta fram en handlingsplan för ett klimatneutralt Lund 2030.
Kommunkontoret anser att motionen ligger i linje med de klimatmål
som är beslutade i LundaEko. En ansökan i linje med motionens
förslag har beviljats.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen är besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019,
Motion från Miljöpartiet ”Gör Lunds kommun till en pilotkommun för
klimatneutralitet” 1mars 2019
Publikprojektbeskrivning till Viable Cities den 28 mars 2019

Barnets bästa
Barn och ungdomars oro och engagemang för klimatfrågan är stort. I
projektet Smart och klimatneutralt Lund 2030 är ungdomspolitiken i
Lund involverade och kommer att erbjuda barn och ungdomar att
delta i aktiviteter för att komma med förslag och lösningar som kan
tas med i kommunens handlingsplan för klimatneutralitet.
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Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Karin Svensson Smith
(MP) att Lund ska bli en pilotkommun för klimatneutralitet.
För att nå dit föreslås att kommunen upprättar en handlingsplan för
att bli klimatneutrala till 2030 samt att tillsammans med
Skånetrafiken och Lunds universitet ansöka om medel från Vinnova,
Energimyndigheten och Formas för delfinansiering av arbetet.
I motionen finns förslag om att arbetet med att bli pilotkommun ska
inriktas på det område där de största utmaningarna finns det vill
säga utsläppen från transportsektorn. För att bli klimatneutral
behöver kommunen dessutom börja arbeta med att binda koldioxid
det vill säga negativa utsläpp. Genom att samverka med andra
kommuner, utnyttja EU:s forskningsprogram och använda
kommunen som testbädd för innovativa lösningar skulle Lund kunna
bli en pilotkommun som visar vägen för andra städer.

Kommunkontorets yttrande
Kommunkontoret anser att förslaget ligger i linje med de klimatmål
som är beslutade i LundaEko.
Kommunkontoret har sökt och beviljats medel för projektet Smart
och klimatneutralt Lund 2030. Projektet finansieras av det
strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Programmet är en
samverkan mellan Formas, Vinnova och Energimyndigheten för att
skapa smarta och hållbara städer. Lunds kommun är tillsammans
med andra kommuner, företag och universitet medlemmarna i Viable
Cities.
Projektet Smart och klimatneutralt Lund 2030 inriktar sig på de
utmaningar som kommunen har för att bli klimatneutrala. En
utgångspunkt i projektet är de rekommendationer som Lunds
klimatpolitiska råd lämnade i sin första rapport:
• Utforma en samordnad lokal innovations agenda för klimatet, i
dialog med andra, som knyter an till det långsiktiga lokala
klimatarbetet och som vilar på lärande och kunskapsspridning.
• Stärk den lokala klimatorganisationen med fokus på öppenhet,
dialog, samverkan och samordning med andra lokala
samhällsaktörer.
Ett av huvudmålen med projektet är att ta fram en handlingsplan för
ett klimatneutralt Lund 2030. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i
medborgarnas engagemang och använda digitalisering som
möjliggörare för att påskynda klimatarbetet. I projektets
partnerskap ingår företag, universitet och forskningsinstitutioner
samt representanter för civilsamhället.
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Projektet totala budget är 9,8 Mkr varav 4,8 finansieras av
Energimyndigheten. Lunds kommuns miljöanslag medfinansierar
projektet med 400 tkr. Projekttiden är 1 september 2019 till 31
augusti 2021.
Utöver projektet Smart och klimatneutralt Lund 2030 driver även
kommunen andra projekt som bidrar till klimatneutralitet, bland
annat:




Rest till bäst – biokol som resurs i ett hållbart samhälle.
Innovationsprojekt som delfinansieras av Vinnova.
COOL DH – lågtempererad fjärrvärme för att ta tillvara
restvärme från forskningsanläggningarna Max IV och ESS.
Delfinansieras av EU Horisont 2020.
Fossilbränslefria kommuner 2.0 – insatser för att
organisationen Lunds kommun ska bli fossilbränslefri 2020.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen besvarad med vad kommunkontoret anfört

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Anvisning: Här skrivs till vem det slutgiltiga beslutet ska expedieras.

