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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Hållbarhetschef 
Gregor Hackman 

Kommunstyrelsen 
2021-11-29 

Svar på motion: Utlys klimatnödläge i Täby 
kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Utlys klimatnödläge i Täby 
kommun. 

Sammanfattning 

Annica Gryhed (-) och Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige 
den 8 februari 2021 föreslagit att Täby kommun ska besluta att utlysa 
klimatnödläge i Täby samt att kommunen bjuder in föreningar, företag och 
invånare för att samverka i klimatomställningen. 

Kommunen arbetar redan målmedvetet och konkret för att minska 
klimatbelastningen från den egna verksamheten samtidigt som en samverkan 
sker med såväl företag, föreningar som invånare i arbetet med en minskad 
klimatpåverkan. Bedömningen är att en överväldigande majoritet av 
kommunmedlemmar i Täby medverkar på olika sätt i den accelererande 
omställning av framför allt energisystemen och transportsektorn som krävs för 
att nå det nationella målet om klimatneutralitet. Att i detta läge utlysa ett lokalt 
klimatnödläge framstår som en symbolisk åtgärd som inte ger någon utökad 
effekt. 
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Ärendet 

Annica Gryhed (-) och Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige 
den 8 februari 2021 föreslagit att Täby kommun ska utlysa klimatnödläge i 
kommunen samt att kommunen bjuder in föreningar, företag och invånare för att 
samverka i klimatomställningen. 

Kommunen arbetar redan målmedvetet och konkret för att minska klimat-
belastningen från den egna verksamheten samtidigt som en samverkan sker med 
såväl företag, föreningar som invånare i många miljöfrågor inklusive arbetet med 
en minskad klimatpåverkan.  

Värmeförsörjningen i Täby kommuns fastigheter har till 99 % konverterats till 
förnybar värmepumpsdrift, fjärrvärme eller biobränslen. Cirka 45 % av 
kommunens fordon körs med förnybar el, biogas eller andra förnybara bränslen. 
Avfall sorteras i många av kommunens fastigheter och skolorna erbjuder 
regelmässigt ett vegetariskt alternativ samtidigt som matsvinnet minskar. 
Matavfallet från såväl skolor, restauranger som andra verksamheter rötas till 
biogas som används av bland annat kommunens upphandlade entreprenör för 
avfallstransporterna. Kommunen planerar för förtätning av bebyggelsen i framför 
allt centrala kollaktivtrafiknära lägen i kommunen och cykelvägar och gångstråk 
byggs ut för att underlätta hållbart resande. 

Täby kommun samverkar med föreningar, företag och organisationer för att 
åstadkomma ett lägre klimatavtryck i kommunen. Samverkan sker bland annat 
genom upphandlingar där krav på förnybar och klimatsmart teknik ställs i dialog 
med marknadens aktörer, genom nätverksarbete, dialogmöten och seminarier 
samt genom olika aktiviteter riktade till Täbybor. Till exempel uppmärksammar 
kommunen årligen en Täbybo, ett Täbyföretag eller en förening som gjort en 
insats för miljön genom att dela ut ett miljöpris. En miljödag arrangeras också 
årligen i samarbete med företag och organisationer som på olika sätt verkar för 
en bättre miljö och lägre klimatbelastning. 

Allt tyder på att den stadiga minskningen av klimatavtrycket från Täby kommuns 
geografiska område, som pågått under många år, nu har börjat minska i 
accelererande takt. Allt fler cyklar och väljer eldrivna fordon för sina transporter 
samtidigt som laddplatserna för elfordon ökar kraftigt. Bedömningen är att en 
överväldigande majoritet av kommunmedlemmarna i Täby medverkar i den 
accelererande omställning av framför allt energisystemen och transportsektorn 
till förnybar teknik som krävs för att nå klimatneutralitet. 
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Att i detta läge utlysa ett lokalt klimatnödläge framstår som en symbolisk åtgärd 
som inte ger någon utökad effekt. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

 

 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Gregor Hackman 
Hållbarhetschef 

 

Bilagor 

– Motion, ”Utlys klimatnödläge i Täby kommun”, daterad den 8 februari 
2021 
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