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Lundaförslag - Utlys klimatnödläge omedelbart
Sammanfattning
Ett Lundaförslag har lämnats om att Lunds kommun bör utlysa
klimatnödläge. Detta omfattar att erkänna att klimatnödläge råder
tills världens nationer säkerställt att den globala uppvärmningen
inte överskridet 1,5 grader och att detta kräver akuta åtgärder på
alla nivåer i samhället. Förslaget har fått 361 röster.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att erkänna att det råder ett
globalt klimatnödläge och med det anse Lundaförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2019, dnr KS
2019/0489
Lundaförslag Utlys klimatnödläge omedelbart den 12 april 2019

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Åtgärder för att minska klimatförändringar är
till gagn för barnens bästa.

Ärendet
Ett Lundaförslag har lämnats om att Lunds kommun:
1. erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge,

2. erkänner att nödläget kräver massmobilisering och akuta
genomgripande åtgärder på lokal, regional, nationell och
internationell nivå,
3. erkänner att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att
den globala uppvärmningen inte passerar förödande 1,5 grader,
4. ger kommunen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska
arbete,
5. fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att
påverka andra kommuner och högre politiska nivåer att utlysa
klimatnödläge,
6. fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att
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samarbeta med andra kommuner internationellt och nationellt för
snabb omställning tills högre nivåer tar sitt fulla ansvar,
7. fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att
informera alla Lundabor om klimatnödläget och samverka med
lokala aktörer för en skyndsam omställning.
Förslaget har fått 361 röster.

Kommunkontorets beredning
Lunds kommun arbetar sedan många år hårt för minskad
klimatpåverkan. Arbetet har på flera sätt varit framgångsrikt, och
kommunen är nära att nå sina mål till 2020, att halvera utsläppen
från det geografiska området jämfört med 1990 och att göra den
kommunala organisationen fossilbränslefri.
För att nå kommunens klimatmål till 2030, som ligger i linje med
Parisavtalet, menar Lunds kommuns klimatpolitiska råd att takten i
arbetet måste höjas och att begränsningar i kommunens rådighet
måste hanteras. Det är tydligt att Lunds kommuns långsiktiga
klimatmål inte går att nå utan omfattande åtgärder på högre
samhällsnivåer och ett starkt lokalt engagemang. Lunds kommuns
klimatpolitiska råd rekommenderar i sin första rapport kommunen
att samverka brett med olika samhällsaktörer i en anda av öppenhet
och dialog för att stärka klimatarbetet.
Kommunkontoret bedömer att ett antal planer, dokument och
arbetsmetoder tillsammans omfattar begreppet klimatnödlägesplan.
LundaEko, som revideras 2019-2020, innehåller mål för minskad
klimatpåverkan och för hur medborgare och andra aktörer ska
involveras i omställningen. I LundaEko finns mål om att minska
utsläppen av växthusgaser som är mer ambitiösa än Sveriges och
EU:s mål. Målen tar inte fullt kompensatoriskt ansvar för
utsläppsminskningar som saknas på nationell nivå, men i linje med
de internationella klimatförhandlingarnas principer om delat men
olika ansvar har Lund valt att hålla ett högt tempo relativt andra.
En ny energiplan är färdig för beslut i kommunfullmäktige under
hösten, och ett projekt för att genom innovation och samverkan nå
ett klimatneutralt Lund 2030 har just startat. Det finns fler dokument
och arbetsmetoder som löpande vässas för att nå kommunens
klimatmål.
I LundaEko finns ett prioriterat område som heter Engagera flera,
och kommunen har många klimatrelaterade aktiviteter som riktar
sig till medborgarna, bland annat under Trafikantveckan. Lunds
kommun är initiativtagare till Klimatalliansen, ett lokalt nätverk för
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företagare och organisationer som vill ligga i framkant inom
klimatfrågor.
Kommunkontorets bedömning är att det gör större nytta att
fokusera kommunens informationsinsatser på lösningar än på
problembeskrivning. Det är centralt att ha aktivt samarbete och
samverkan med olika aktörer inom det lokala näringslivet och
civilsamhället.
Lund är värd för det nationella nätverket Klimatkommunerna. Inom
nätverket sker täta diskussioner och erfarenhetsutbyte, med fokus
på att utveckla medlemskommunernas klimatarbete.
Klimatkommunerna driver också frågor i relation till staten för att
underlätta arbetet för minskad klimatpåverkan. Fokus i nätverket
ligger på handling, snarare än på kunskap om klimatläget, även om
sådana inslag också förekommer.
Sammanfattningsvis är det befintliga arbetet en solid grund att stå
på. Genom att skärpa och spetsa befintliga planer och arbetsmetoder
bör kommunen kunna nå tillräckliga resultat fortare än genom
omorganisation och nya strukturer för arbetet.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att
att

erkänna att det råder ett globalt klimatnödläge samt
anse Lundaförslaget besvarat

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Christian Nilsson.

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

