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Svar på medborgarförslag om klimatomställning

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och svarar för respektive punkt 
här nedanför.

1. Den verksamhetsplan för klimat och energi som kommunen håller på att 
ta fram bedöms delvis kunna motsvara den klimatomställningsplan som 
föreslås. Planen kommer att gå ut på samråd under hösten 2019 och då 
finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ambitionsnivå för 
utsläppsminskning beslutas om i samband med att planen antas av 
kommunfullmäktige i början av 2020.

2. Kommunen verkar utöver det interna arbetet externt på olika sätt genom 
dialog och nätverk med mera men har inte rollen att ställa krav på hur 
företag eller organisationer ska bedriva ett klimatomställningsarbete.

3. Nuvarande placeringar är inte gjorda i fossilutvinnande företag. Dock 
framgår det inte tydligt i nuvarande styrdokument att det har gjorts ett 
ställningstagande utifrån miljö- och hållbarhetsperspektiv. När 
kommunens policy för placeringar revideras och nytt avtal för 
förvaltning upphandlas 2020-2021 kommer det att göras utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv.

4. Kommunen ser det som viktigt att lyfta klimatfrågan och andra 
hållbarhetsfrågor i olika sammanhang både internt och externt. Det görs 
och kommer att göras i olika sammanhang även framöver. Genom den 
handlingsplan med åtgärder som tas fram kommer förslag på särskilda 
insatser att lyftas in.

Sammanfattning av ärendet

Flera kommuninvånare föreslår att Ljungby kommun bör stärka sitt engagemang 
i klimatomställningen genom att ta fram en klimatomställnings- och 
folkbildningsplan med målet att kommunen ska ha uppnått nollutsläpp till år
2030.

Förslaget består av fyra punkter. För det första vill förslagsläggama att 
kommunen tar fram en klimatomställningsplan för kommunens del i att nå målet 
om högst 1,5 graders global uppvärmning. För det andra vill förslagsläggama att 
kommunen kontaktar alla företag, organisationer och offentliga verksamheter
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inom kommunen så att alla aktörer utarbetar planer for att minska sina utsläpp i 
motsvarande grad. För det tredje ska kommunen inom två år avyttra alla innehav 
i fossilutvinningsföretag som kommunen genom fonder har placeringar i. För 
det fjärde ska kommunen genomfora ett kontinuerligt informations- och 
folkbildningsarbetet i dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett yttrande i ärendet. I 
tjänsteskrivelsen från den 12 augusti 2019 framgår att 
kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen besvarar 
medborgarförslaget med det yttrande kommunledningsförvaltningen tagit fram. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog den 24 september 2019, § 125, att 
kommunstyrelsen beslutar att tacka för medborgarförslaget och att 
kommunstyrelsen besvara förslaget med yttrandet som 
kommunledningsförvaltningen tagit fram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-08-12 
Medborgarförslag, 2019-03-15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-09-24 § 125

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Skickas till

Huvudsaklig avsändare till medborgarförslaget
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