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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Hållbarhetschef 
Gregor Hackman 

Kommunstyrelsen 
2021-10-21 

Svar på motion: Bilda ett nätverk för att nå de 
globala klimatmålen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Bilda ett nätverk för att nå de 
globala klimatmålen. 

Sammanfattning 

Agneta Lundahl Dahlström, Eva Lindau och Janne Boman, samtliga (S), föreslår i 
en motion till kommunfullmäktige den 5 oktober 2020 att ett nätverk bildas 
mellan kommunen och olika aktörer för att uppnå nationella klimatmål och mål i 
Agenda 2030 med inspiration från Uppsala stads arbete med Klimatprotokoll. 

Täby kommun bedriver en nära samverkan med det lokala närings- och 
föreningslivet i olika frågor som är relevanta för företagen och föreningarna. 
Bland de frågor som diskuteras i olika samverkansfora finns även klimat- och 
hållbarhetsfrågorna som på ett eller annat sätt kopplas till målen i FN:s Agenda 
2030.  

Företagen och föreningslivets möjlighet att minska sitt klimatavtryck styrs till 
stor del av nationella lagar, regler och bidragssystem samt marknadskrafterna – 
inte av kommunala nätverksprojekt. Bedömningen är att det inte ingår i det 
kommunala basuppdraget att starta och driva den typ av nätverk som 
motionärerna föreslår. Det är dock oklart hur stor skillnad i reell klimatnytta som 
dessa projekt gör. Uppsalas klimatprotokoll har dessutom inneburit icke 
obetydliga kostnader för kommunen. 
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Ärendet 

Agneta Lundahl Dahlström, Eva Lindau och Janne Boman, samtliga (S), föreslår i 
en motion till kommunfullmäktige den 5 oktober 2020 att ett nätverk bildas 
mellan kommunen, företag och föreningar för att uppnå nationella klimatmål och 
mål i Agenda 2030. Motionärerna menar att Täby bör ta inspiration från Uppsala 
stads arbete med klimatprotokoll för att effektivisera arbetet med att uppnå 
klimat- och hållbarhetsmålen. 

Täby kommun har redan idag en nära samverkan med såväl lokala företag som 
det lokala föreningslivet i olika frågor som är relevanta för respektive företag och 
förening. Bland de frågor som diskuteras i olika samverkansfora finns även 
klimat- och hållbarhetsfrågorna, som på ett eller annat sätt kan kopplas till målen 
i FN:s Agenda 2030. Samverkan och dialog sker på ett naturligt sätt utgående 
från respektive aktörs förutsättningar, behov och möjligheter – utan 
formaliserade klimatnätverk eller motsvarande sammanslutningar av symbolisk 
karaktär. 

Företagens och föreningslivets reella möjligheter att minska klimatbelastningen 
styrs till betydande grad av faktorer som kommuner har liten eller ingen rådighet 
över. De viktigaste faktorerna som påverkar företagen i en hållbar riktning är 
marknadskrafter och trender såväl nationellt som internationellt samt de 
nationella regelverken och bidragssystemen. Kommunen har ytterst liten 
möjlighet att genom kommunala initiativ påverka företagen. 

Uppsala stads arbete med Klimatprotokoll lyfts i motionen fram som ett 
framgångskoncept att inspireras av. Arbetet inom klimatprotokollet har enligt 
Uppsala stad bland annat bidragit till att Uppsala utsetts till ”Årets klimatstad” av 
Världsnaturfonden, både år 2013 och 2018. Det är dock oklart hur stor skillnad i 
reell klimatnytta som dessa projekt gör. Bedömningen är att det dessutom inte 
ingår i det kommunala basuppdraget att starta och driva den typ av nätverk som 
motionärerna föreslår.  

Ekonomiska överväganden 

Uppsala stads klimatprotokoll har sedan projektet startades 2010 krävt 
betydande resurser för bland annat projektledning, nätverksadministration och 
kommunikationsinsatser. En årlig kostnad för projektet uppskattas till minst 1,5 
till 2 mnkr i kommunala medel.  
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Trots att Täby kommun är en betydligt mindre kommun än Uppsala bedöms 
kostnaden att genomföra motionärernas förslag ligga i samma storleksordning 
som Uppsalas klimatprotokoll. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Gregor Hackman 
Hållbarhetschef 

Bilagor 

– Motion, ”Bilda ett nätverk för att nå de globala klimatmålen”, daterad den 
5 oktober 2020 
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