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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Magdalena Fallde

2019-06-04

Dnr KS 2018-923

Kommunstyrelsen

Inrätta ett oberoende klimatpolitiskt råd, svar på motion
(MP)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till kommunstyrelsens pågående
strategiska utvecklingsuppdrag gällande inrättande av klimatråd.
Ärende
Rebecka Hovenberg (MP) och Birgitta Rydhagen (MP) föreslår i en motion
den 1 november 2018 att Linköpings kommun inrättar ett oberoende
klimatpolitiskt råd där experter från Linköpings universitet och SMHI ingår.
Enligt motionen kan utformningen av rådet inspireras av det nationella
klimatpolitiska rådet samt det lokala klimatpolitiska rådet som Lunds kommun
inrättat. Syftet med rådet skulle vara utvärdera effekter av beslutade såväl som
föreslagna åtgärder och styrmedel i kommunens klimatarbete. Rådet föreslås
även sammanställa kunskap och föreslå prioriteringar mellan olika åtgärder
relaterade till minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Kommunstyrelsen fick i kommunens budget för 2019 med plan för 2020-2022
den 4 december 2018 § 285, ett strategiskt uppdrag att etablera ett klimatråd.
Enligt uppdraget är syftet med inrättandet av sådant klimatråd att initiera
strategiska diskussioner om kommunens miljö- och klimatarbete. Enligt
uppdraget ska klimatrådet sammanträda inom ramen för kommunstyrelsens
strategiska utskott och expertkompetens ska kopplas till rådet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen besvaras med hänvisning
till kommunstyrelsens strategiska utredningsuppdrag gällande inrättande av
klimatråd.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Inrätta ett oberoende klimatpolitiskt råd, svar på motion (MP), 2019-06-04
Motionen
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Bakgrund
Rebecka Hovenberg (MP) och Birgitta Rydhagen (MP) föreslår i en motion
den 1 november 2018 att Linköpings kommun ska inrätta ett oberoende
klimatpolitiskt råd bestående av experter från Linköpings universitet och
SMHI. Liknande råd har inrättats i Lunds kommun där det nationella
klimatpolitiska rådet fungerat som mall.
Nationellt klimatpolitiskt råd
Det nationella klimatpolitiska rådet inrättades 2017 och syftar till att utvärdera
regeringens klimatpolitik, utvärdera effekter av politiken samt ge förslag på
ytterligare åtgärder för att nå klimatmålen. Rådet ska även bidra till ökad
diskussion om klimatpolitiken i samhället.
Rådet är ett oberoende expertorgan vars ledamöter ska ha en hög vetenskaplig
kompetens inom forskningsområden såsom klimat, klimatpolitik,
nationalekonomi och samhällsvetenskap, som sammantaget bidrar till att rådet
har en tvärvetenskaplig karaktär.
Lunds kommuns klimatpolitiska råd
Ett lokalt klimatpolitiskt råd inrättades i Lunds kommun 2018 och utformades
med inspiration från det nationella rådet. Syfte med rådet är att stödja Lunds
kommuns arbete med utvärdering såväl som utformning av ett framgångsrikt
och innovativt lokalt klimatarbete samt att verka för ett stärkt samarbete mellan
kommunen och Lunds universitet samt SLU i klimatfrågan. Liksom för det
nationella rådet är ett ytterligare mål att verka för en god kommunikation och
en inkluderande dialog i klimatfrågan.
I likhet med det nationella klimatpolitiska rådet utgör rådet i Lund ett
oberoende expertorgan som organiseras på följande sätt:
 Rådet består av åtta ledamöter varav en ordförande och en vice
ordförande
 Ordförande och ledamöter utses av kommunstyrelsen om en period av
två år i taget. Respektive ledamot kan som längst sitta med i rådet under
sex år.
 Rådet sammankallas av ordföranden.
 Kanslifunktionen bistår med administrativt stöd i form av sekreterarstöd
vid utskick av kallelser och protokollskrivande.
 Ordförande och vice ordförande erhåller ett arvode för insatser i rådet.
 Rådet redovisar sitt arbete i en årlig rapport.
Lunds kommun har avsatt en budgetpost för fördjupningsarbete och
möteskostnader. Den uppskattade kostnaden uppgår till 185 000 kronor per år.
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Strategiskt utvecklingsuppdrag för klimatråd i Linköpings kommun
Kommunstyrelsen fick i kommunens budget för 2019 med plan för 2020-2022
den 4 december 2018 § 285, ett strategiskt uppdrag att etablera ett klimatråd i
Linköpings kommun. Syftet med rådet, enligt uppdraget, är att initiera
strategiska diskussioner om kommunens miljö- och klimatarbete. Enligt
uppdraget ska klimatrådet utgöras av kommunstyrelsens strategiska utskott och
expertkompetens ska kopplas till rådet.
Till skillnad från Lunds kommuns klimatpolitiska råd föreslås inte klimatrådet
bli ett oberoende organ utan är knutet till kommunstyrelsens strategiska utskott.
Liksom Lunds klimatpolitiska råd är dock syftet strategiska diskussioner om
kommunens klimatarbete och rådet ska även ha koppling till forskning inom
länet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen besvaras med hänvisning
till kommunstyrelsens strategiska utvecklingsuppdrag gällande inrättande av
klimatråd.
Ekonomiska konsekvenser
Inrättandet av ett klimatråd enligt den modell som föreslås i Linköpings
kommun medför inga ekonomiska konsekvenser. Inrättandet av ett
klimatpolitiskt råd enligt den modell som Lunds kommun arbetar med
uppskattas medföra en kostnad på cirka 180 000 kronor per år. Kostnaden
består i arvoden, möteskostnader, kostnader vid framtagande av årlig utredning
samt ökade kostnader för kommunens kanslifunktion.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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