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Miljö- och
samhällsbyggnadsutskoaet

Svar på motion “Fokus på klimatet- sök
medlemskap i Klimatkommunerna”.
Förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet förslag till k-ornmunsryrdsen och
kommunfullmäkdge
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Sammanfattning

Motionärerna föreslår att ansöka om medlemskap Klimatkommunerna vars
arbete är inriktat på utsLäppningsminskning av västhusgaser.
Förslaget till beslut i detta ärende baseras p5 att Klimatkommunerna har ett
smalt fokus p5 sitt miljöarhete.
Tyresö ska under 2016 revidera och uppdatera 2010-års Klimatstrategi, och
därmed ytterligare skarpa kommunens klimat- och energimM och åtgärder, sS
täcker dessa Klimatkommunernas fokusomr5den.
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Beskrivning av ärendet
Föreningen fflimatkommunema är ett nätverk som stöder kommuner i deras
arbete att minska utsläpp av växthusgaser. Arbetet bedrivs med stöd av Sveriges
kommuner och Iandsdng. Föreningen omfattar idag 35 medlemmar, vars drygt
3,5 miljoner invånare.
Kraven för att bli medlem i föreningen är omfattande. Kommunen ska ‘Ila i ett
“medlemskapstest” som sedan utvärderas av föreningen innan kommunen kan
erbjudas medlemskap av röreningen
För att bli medlem 1 Klimatkommunerna ska man också ha en handlingspian
och genomföra åtgärder för att minska utsläppen.
Klimatkommunerna är stödstmkrur för de kommuner i Sverige som är med 1
Borgmästaravtalet/convenant ofMayon, ett iniaS från EU 1 syfte att
minska utsläpp av växthusgaser. Der startades 2008, och Tyresö gick med i
2011. Nu lämnar flera kommuner Borgmästaravtalet pga. krånglig
inrapportering och de krav som ställs på kommunerna. Tyresö har sedan början
varit tvungen art anlita externa konsulter för inrapporteringen pga. bristande
interna resurser, och akriviteterna har hållits på ett minimum av samma orsak.
Man kan nyttja Borgmästaravtalets logga, men den är det inte många som
känner igen.
Tyresö kommun kommer under 2016 att revidera och uppdatera Himatstrategin
från 2010. Detta dokument täcker in de områden som Klimatkommunerna
frågar efter.
Klimatutmaningen är en del av miljö- och hållbarhetsarbetet. Att gi med 1
Klimatkommunerna innebär att nän’erksarbetet smalnar av, där det i stället
behöver vidgas dl] att omfatta flera områden.
1 tjänsteskrivelse Dnr 2016/1(50017005 föreslås att kommunstyrelsen beslutar
att lämna Dorgmästaravtalet och gt med 1 Sekom, Föreningen Sveriges
Ekokommuner. Sekom bygger på fyra hållbarhetspdndper och har ett brett
perspekdv på miljö- och klimatarbetet. Nätverket är väl etablerat och har 101
medlemmar bland kommuner och landsting, omfattande över 4 miljoner
invånare (42% av befolkningen).
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