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Svar på motion från Camilla Rydstrand (MP) angående
klimatomställningsplan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad då vi redan antagit dessa mål i Mål och
Budget 2020-2022.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har ställt en motion till Kommunfullmäktige om att ta fram en klimatomställningsplan,
inklusive koldioxidbudget, i syfte att Norrtälje kommun som geografiskt område ska klara av sin del
av Parisavtalets mål. Inom Norrtälje kommuns geografiska område finns verksamheter vars utsläpp
av växthusgaser kommunen har väldigt begränsad eller ingen påverkan på. Detsamma gäller mycket
av våra invånares negativa klimatpåverkan. Norrtälje kommun har valt att i första hand fokusera på
att minimera den negativa klimatpåverkan som uppstår från den kommunala organisationen och
dess verksamheter, där det anses att vi har störst möjlighet att ha en direkt positiv påverkan.

Beslutsunderlag
§124 KSAU protokollsutdrag med svar på motion från Camilla Rydstrand (MP) angående
klimatomställningsplan

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Hållbarhetsstrateg
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad då vi redan antagit dessa mål i Mål och
Budget 2020-2022.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har ställt en motion till Kommunfullmäktige om att ta fram en klimatomställningsplan,
inklusive koldioxidbudget, i syfte att Norrtälje kommun som geografiskt område ska klara av sin del
av Parisavtalets mål. Inom Norrtälje kommuns geografiska område finns verksamheter vars utsläpp
av växthusgaser kommunen har väldigt begränsad eller ingen påverkan på. Detsamma gäller mycket
av våra invånares negativa klimatpåverkan. Norrtälje kommun har valt att i första hand fokusera på
att minimera den negativa klimatpåverkan som uppstår från den kommunala organisationen och
dess verksamheter, där det anses att vi har störst möjlighet att ha en direkt positiv påverkan.

Beslutsunderlag
Svar på motion från Camilla Rydstrand (MP) angående framtagande av klimatomställningsplan från
Miljöpartiet
Bilaga 1. Motion från Camilla Rydstrand, MP, handlingsplan för klimatomställning.pdf(198659) (1)_TMP

Beslutande sammanträde
Protokollsanteckningar
Camilla Rydstrand (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
"mp deltog inte i beslutet då förtroendemannagruppen ej hunnit ta gemensam ställning till
motionssvaret. Vi återkommer i ärendet på Kommunstyrelsens sammanträde."
Deltar ej i beslut
Camilla Rydstrand (MP) meddelar att Miljöpartiet de Gröna ej deltar i beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med förslaget.
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Utdragsbestyrkande
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Datum: 2020-04-02
Diarienummer: KS 2019-121

Strategisk planering
Handläggare:
Titel:
E-post:

Hanna Leife
Hållbarhetsstrateg
hanna.leife@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion från Camilla Rydstrand (MP)
angående framtagande av klimatomställningsplan
från Miljöpartiet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad då vi redan antagit dessa mål i Mål och
Budget 2020-2022.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Miljöpartiet har ställt en motion till Kommunfullmäktige om att ta fram en klimatomställningsplan,
inklusive koldioxidbudget, i syfte att Norrtälje kommun som geografiskt område ska klara av sin del av
Parisavtalets mål. Inom Norrtälje kommuns geografiska område finns verksamheter vars utsläpp av
växthusgaser kommunen har väldigt begränsad eller ingen påverkan på. Detsamma gäller mycket av
våra invånares negativa klimatpåverkan. Norrtälje kommun har valt att i första hand fokusera på att
minimera den negativa klimatpåverkan som uppstår från den kommunala organisationen och dess
verksamheter, där det anses att vi har störst möjlighet att ha en direkt positiv påverkan.

Ärendet
Beskrivning
En motion från Miljöpartiet, undertecknad den 21 januari 2019, om framtagande av en
klimatomställningsplan för kommunens geografiska område har inkommit till Kommunfullmäktige. I
motionen anser Miljöpartiet att kommunen har ett större ansvar än att se till kommunorganisationens
egna utsläpp och att Norrtälje kommun ska ta fram en klimatomställningsplan för att kommunen ska
göra sin del för att nå Parisavtalets mål om högst 1,5 graders global uppvärmning. Detta innebär enligt
motionen att de koldioxidutsläpp som orsakas av kommunens invånare måste minska med 10
procentenheter per år
I Mål och Budget 2020-2022, (KF 2019-11-11 §256) har Kommunfullmäktige beslutat att Norrtälje
kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt. Kommunfullmäktiges
ambition är att Norrtälje kommun år 2030 ska ligga i nationell framkant på miljö- och klimatområdet. I
klimatfrågan innebär det i praktiken att kommunen ska ta ansvar och motverka klimatförändringar
genom att bli en fossilbränslefri organisation 2030,samtidigt som vi arbetar för att nå de nationella
målen om netto-nollutsläpp till 2045. Kommunfullmäktige har vidare givit Kommunstyrelsen i uppdrag
att under 2020 ta fram en miljö- och klimatstrategi med sikte på 2030. Miljö- och klimatstrategin ska
svara på vilka åtgärder vi behöver prioritera för att utveckla och förvalta kommunen för att från vårt
nuläge nå ett önskvärt läge där vi ligger i nationell framkant inom ett antal, för vår kommun
prioriterade, områden baserat på våra förutsättningar. Miljö- och klimatstrategin planeras lämnas in för
möjligt politiskt beslut på Kommunfullmäktigesammanträdet den 12 oktober.
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Kommunfullmäktige har även i Mål och Budget givit samtliga nämnder i uppdrag att redovisa
verksamheternas aktuella utsläppskällor av växthusgaser samt ta fram en plan för hur den negativa
klimatpåverkan ska minska med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 % per år
fr.o.m. 2020. I arbetet har kommunen använt sig av Stockholms läns koldioxidbudget då vi sett över
vilka utsläppsminskningar vi skulle behöva arbeta för i de kommunala verksamheterna.
Koldioxidbudgeten för Stockholms län anger att energirelaterade koldioxidutsläpp bör minskas med ca
16 % per år inom det geografiska området beräknat från januari 2020 för att Parisavtalets mål ska
hållas. Länsstyrelsen har meddelat kommunen att budgeten för Stockholms län skulle kunna
översättas till kommunnivå för länets kommuner. I avvaktan på en sådan eventuell uppdelning
fortsätter vi att tillämpa länets siffror i de kommunala verksamheternas klimatomställningsarbete.
Inom Norrtälje kommuns geografiska område finns verksamheter vars utsläpp av växthusgaser
kommunen har väldigt begränsad eller ingen påverkan på. Detta gäller t.ex. gods- och
passagerartrafik på land och i vatten. Norrtälje kommun har i sin strävan att bedriva ett målinriktat,
systematiskt och effektivt klimatarbete valt att i första hand fokusera på att minimera den negativa
klimatpåverkan som uppstår från den kommunala organisationen och dess verksamheter.
Klimatfrämjande åtgärder prioriteras där vi har störst realistisk möjlighet att ha en direkt positiv
påverkan. Utöver den kommunala organisationens direkta negativa klimatpåverkan prioriterar
kommunen att arbeta för att minska den negativa klimatpåverkan vi bidrar till indirekt genom inköp och
upphandling. Kommunens förhoppning och strävan är att vara en förebild i miljö- och klimatarbetet,
vilket även kan ha en positiv påverkan på näringsliv, föreningar och invånare i kommunen.
Lagkrav
Sveriges klimatpolitiska ramverk består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det
långsiktiga målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. I Klimatlag
(2017:720) finns bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Arbetet med det klimatpolitiska
ramverket måste genomföras i nära samarbete med näringsliv, ideella organisationer, kommuner och
myndigheter för att Sverige ska nå sitt långsiktiga mål. Det föreligger dock inget lagkrav på
kommunerna att arbeta med klimatfrågan utifrån verktyget klimatomställningsplan eller
koldioxidbudget.
Koppling till gällande styrdokument
Norrtälje kommuns mål för klimatarbetet beslutades i Mål och Budget 2020-2022 (KF 2019-11-11
§256). Målet är att kommunen blir en fossilbränslefri organisation till 2030 samtidigt som vi arbetar för
att nå de nationella målen om netto-nollutsläpp till 2045.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ett arbete med en klimatomställningsplan och en koldioxidbudget för kommunens geografiska område
behöver tas upp i ordinarie budgetprocess då bedömningen är att resurser både behöver omfördelas
och utökas.

Förvaltningens analys och slutsatser
Tillväxt- och utvecklingsenhetens bedömning är att en koldioxidbudget skulle kunna tillämpas för de
kommunala verksamheterna, i syfte att de beslut som fattas i kommunen inte riskerar att bidra till
utsläpp av större mängder koldioxid än vi har möjlighet till för att som organisation och offentlig
myndighet bidra till Parisavtalets mål. För att kunna ta fram och tillämpa en koldioxidbudget för
Norrtälje kommuns organisation behöver kommunens aktuella utsläppskällor spåras och redovisas,
samt en plan tas fram för vilka åtgärder som krävs för att vi ska kunna minska våra samlade
växthusgasutsläpp. Det senare är ett arbete som för närvarande pågår i organisationen och som
förväntas kunna färdigställas innan utgången av innevarande år.
En koldioxidbudget för hela kommunens geografiska område skulle, om så är önskvärt, behöva tas
fram i samverkan med kommunens samlade näringsliv, organisationer och invånare för att utarbeta
mål och planer för utsläppsminskningar som sträcker sig långt utanför kommunens påverkansområde.
Kommunen får, genom våra goda samverkansformer med lokalt näringsliv, branschorganisationer,
föreningar och civilsamhället, signaler om att flertalet aktörer har höga mål, ett systematiskt arbete och
når framgång i frågan. Kommunen kan i förekommande fall ta på sig rollen som faciliterande part i ett
sådant arbete då vår bedömning är att ambitionerna och kraften redan finns i samhället som helhet.
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Ett arbete med en klimatomställningsplan och en koldioxidbudget för kommunens geografiska område
behöver dock tas upp i ordinarie budgetprocess då bedömningen är att resurser både behöver
omfördelas och utökas för att få detta att komma till stånd. Med dagens givna förutsättningar bedömer
förvaltningen att det inte är rimligt att påbörja ett arbete med en koldioxidbudget som sträcker sig
utanför den kommunala organisationens egen klimatpåverkan.

Tidplaner
Arbetet med en redovisning av de kommunala verksamheternas aktuella utsläppskällor av
växthusgaser samt en plan för hur dessa ska minskas med avsikt att åstadkomma en årlig minskning
med minst 16 % per år från och med 2020 är under framtagande och planeras kunna redovisas
tidigast vid utgången av innevarande år. Ett eventuellt arbete med en koldioxidbudget för kommunen
som organisation kan påbörjas först efter att detta är genomfört.

Hanna Hellquist
Biträdande kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Linda Börjesson
Avdelningschef för strategisk planering
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor
Bilaga 1 – Motion från Camilla Rydstrand (MP) angående framtagande av klimatomställningsplan från
Miljöpartiet

Beslut skickas till
Hållbarhetsstrateg
Motionären
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Kommunfullmäktige
Motion

Framtagande av en klimatomställningsplan
Under 2018 antogs ett Klimat- och miljöprogram som innehåller mål för, i första hand,
kommunorganisationens egen klimatpåverkan. Programmet innebär också att kommunen kommer att
bli bättre på att mäta och följa upp de utsläpp som verksamheten orsakar.
Miljöpartiet anser att kommunen har ett större ansvar än att se till kommunorganisationens egna
utsläpp. Parisavtalets mål för maximal global uppvärmning måste tas på allvar och vår kommun bör ta
sin del av ansvaret. För att ligga i linje med Parisavtalet måste de utsläpp av koldioxid som orsakas av
kommunens invånare minska med cirka 10 procentenheter per år och att vi ska nå fossilfrihet år 2030.
Det är en gigantisk utmaning som kräver en mångfald av åtgärder. Det är inte möjligt att ställa krav
enbart på individnivå - det måste bli lättare att ha en hållbar livsstil i Norrtälje kommun.
För detta behövs en plan som identifierar det sammanlagda utsläppsutrymmet (koldioxidbudget) samt
identifierar hur dessa minskningar kan nås (inom vilka sektorer och genom vilka åtgärder).

Miljöpartiet yrkar på;
Att en klimatomställningsplan, inklusive koldioxidbudget, ska tas fram i syfte att
Norrtälje kommun som geografiskt område ska klara av sin del av Parisavtalets mål.

Camilla Rydstrand (mp)
Norrtälje 2019-01 -21
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