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§ 277 Signera Klimatkontrakt 2030, svar på motion (MP)
Dnr KS 2021-89
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls. En förutsättning för att signera Klimatkontrakt 2030 är att
ansökan till Klimatneutrala städer 2030 – 2.0 beviljas.
Reservationer
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag på motionen.
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) föreslår i en motion daterad 26 januari 2021 att:


Linköpings kommun ansöker om att få skriva på Klimatkontrakt
2030.

Klimatkontrakt 2030 är ett avtal mellan städer, myndigheter och
innovationsprogrammet Viable Cities där alla parter tar på sig konkret att bidra
till att öka takten i klimatomställningen. Kontraktet är ett långsiktigt åtagande
som säkrar samarbetet mellan städerna och den statliga nivån. Klimatkontrakt
2030 kommer att revideras varje år, både på lokal och nationell nivå, för att på
så vis utvecklas över tid. Klimatkontrakt 2030 ingår som en del i
projektet Klimatneutrala städer 2030 – 2.0, som Viable Cities utlyste en andra
omgång av under våren 2021.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls med hänvisning till
att Kommunledningsförvaltningen under våren 2021 har utrett möjligheterna
att ansöka, och därefter ansökt, till utlysningen Klimatneutrala städer 2030 –
2.0. En beviljad ansökan innebär bland annat att Linköpings kommun signerar
Klimatkontrakt 2030 inom ramen för projektet. Ytterligare bakgrund och
information om projektansökan återfinns i ärende KS 2021-305. I detta ärende
återfinns även kommunstyrelsens beslut 2021-04-20, § 131 där
kommundirektören fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att
Linköpings kommun, tillsammans med projektpartners, ansöker om att få bli
del av Klimatneutrala städer 2030 – 2.0 samt att kommunstyrelsens ordförande
fick i uppdrag att underteckna en eventuell ansökan och ett stödbrev gällande
Klimatkontrakt 2030.
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Mot denna bakgrund understryks att Kommunledningsförvaltningen föreslår att
motionen bifalls med förbehållet att kommunen måste bli beviljade det sökta
projektet Klimatneutrala städer 2030 – 2.0 för att få möjlighet att signera
Klimatkontrakt 2030.
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens
förslag till beslut.
Chris Dahlqvist (SD) yrkar avslag till motionen.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Rebecka Hovenbergs (MP) yrkande om bifall
till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot Chris Dahlqvists
(SD) yrkande om avslag till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Rebecka Hovenbergs (MP) yrkande om bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Signera klimatkontrakt, svar på motion (MP), 2021-08-27
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionären
Miljöstrateg, Linnéa Jansson
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