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Datum

Diarienummer

2021-04-29

KS 2021/210

Kommunstyrelsen

Svar på motion, Sätt klimatet på dagordningen
Sammanfattning
Motionärerna vill ”Sätta klimatet på dagordningen” genom att Trelleborgs
kommun tar fram en koldioxidbudget och en handlingsplan för att uppnå
kommunens klimatmål utifrån koldioxidbudgeten.
Inom Trelleborgs kommun pågår ett generellt arbete med hållbarhet. Kommunen
har en av fullmäktige antagen Hållbarhetspolicy. Det är viktigt att samtliga
förvaltningar och kommunala bolag fortsätter att göra sitt yttersta för att bidra till
minskade koldioxidutsläpp och det görs bäst inom respektive förvaltning/bolag.
Det är den enskilda verksamheten som skapar förändring i praktiken.
Klimatet är redan på dagordningen och de kommunala förvaltningarna och bolagen
har en hög ambitionsnivå. Kommunledningsförvaltningen anser att det ordinarie
hållbarhetsarbetet är tillräckligt och att en koldioxidbudget inte kommer att bidra
med konkreta resultat. Kommunen deltar i ett flertal konkreta hållbarhetsprojekt,
exempelvis vätgas, biokol och energieffektivisering av egna lokaler.
Motionen bör därför avslås. Men förvaltningar och bolag bör uppmanas att fortsätta
arbete med hållbarhet i ett brett spektrum.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Svar på motion, Sätt klimatet på
dagordningen KS 2021/210, 2021-04-29.
Motion - Sätt klimatet på dagordningen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
att uppmana samtliga förvaltningar och kommunala bolag att i sitt dagliga arbete
att fortsätta att tänka hållbart.

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och bolag

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Motionärerna
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Ärendet
Motionärerna vill ”Sätta klimatet på dagordningen” genom att Trelleborgs
kommun tar fram en koldioxidbudget för hur mycket kommunen måste minska
sina utsläpp får att nå målen i Parisavtalets 1,5-gradersmål och att Trelleborgs
kommun tar fram en handlingsplan för att uppnå kommunens klimatmål utifrån
koldioxidbudgeten.
Inom Trelleborgs kommun pågår ett generellt arbete kopplat till hållbarhet. Att
motverka klimatförändringar och koldioxidutsläpp är en viktig målsättning.
Kommunledningsförvaltningen delar motionärernas oro för klimatförändringar. För
bästa resultat bör nuvarande hållbarhetsarbete och kommande arbete främst ske
inom ordinarie verksamheter. Fokus bör ligga på konkreta åtgärder och resultat
inom den egna verksamheten. Kommunledningsförvaltningen anser att klimatet
redan idag är på dagordningen.
Kommunen har en av kommunfullmäktige antagen Hållbarhetspolicy. Alla policys
ska följas och är ett styrande dokument i alla verksamheter.
Det är naturligtvis viktigt att samtliga förvaltningar och kommunala bolag fortsätter
att göra sitt yttersta för att bidra till minskade koldioxidutsläpp och det görs bäst
inom respektive förvaltning/bolag. Det är den enskilda verksamheten som gör
förändringar i praktiken.
På mer övergripande nivå pågår just nu en omarbetning/uppdatering av
kommunens miljömålsprogram under ledning av Samhällsbyggnadsförvaltningen. I
detta arbete och med de mål och aktiviteter som det omfattar bidrar kommunen till
bättre hållbarhet.
Kommunen deltar i ett flertal hållbarhetsprojekt där målsättningen är konkreta
resultat. Bland alla projekt kan nämnas vätgas, biokol, energieffektivisering av
lokaler. Även kommunens bolag arbetar med hållbarhet och exempelvis kan
solcellsparkerna i hamnen och Smyge nämnas.
Klimatet är redan på dagordningen och de kommunala förvaltningarna och bolagen
har en hög ambitionsnivå. Kommunledningsförvaltningen anser att det ordinarie
hållbarhetsarbetet är tillräckligt och att en koldioxidbudget inte kommer att bidra
med konkreta resultat.
Motionen bör därför avslås. Men frågan om hållbarhetsarbete är trots det viktigt
och förvaltningar och bolag bör därför uppmanas att fortsätta arbete med hållbarhet
i ett brett spektrum.

