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 Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum Ärende 
 2021-12-01 KS/2021-0043 
   
    

Justeringens tid och plats 2021-12-01 Kommunledningskontoret 
  
Sekreterare   Paragrafer 159 
 Ulrika Haugland 
  
Ordförande  
 Kent Hansson 
  
Justerare  
 Jörgen Molin 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2021-12-01 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-12-02 Datum då anslaget tas ned 2021-12-27 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulrika Haugland 
  

 

Tid och plats 2021-12-01 kl 09.00-12.00 
 Kommunfullmäktiges sessionssal 
Beslutande  
Ledamöter Kent Hansson (S), ordförande 

Mats Granberg (S), 1:e vice ordförande 
Leif Andersson (S) 
Marielle Alvdal (FI) 
Mattias Gustafsson (SD) 
Lars Tysklind (L), 2:e vice ordförande 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) 
Jörgen Molin (M) 
Åsa Torstensson (C) 
Bengt Bivrin (MP) 

  
Tjänstgörande ersättare Lena Martinsson (S) 

 
Övriga närvarande  
Ersättare Kerstin Karlsson (L) 

Patric Larsson (M) 
  
Övriga deltagare Mats Brocker, kommundirektör 

Terése Lomgård, utvecklingschef och folkhälsostrateg 
Maria Aronsson, miljöstrateg, närvarande digitalt på distans 
Ulrika Haugland, kommunsekreterare 
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 KS/2020-0401 

KS § 159 Klimatlöften 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta föreslagna klimatlöften  
Nr 1: Vi har en laddplan för kommunen 
Nr 3: Våra nya personbilar är klimatbonusbilar 
Nr 7: Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 
upphandlingar 
Nr 8: Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 
Nr 12: Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
Nr 13: Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 
Nr 14: Vi genomför energieffektiviseringar 
Nr 15: Vi bygger i trä 
Nr 16: Vi installerar solenergi 
Nr 18: Vi har en koldioxidbudget 
Nr 19: Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 
Nr 20: Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra 
aktörer.  

År 2020 bjöds kommuner in att anta klimatlöften för 2021, nu har en ny inbjudan 
kommit att anta klimatlöften för 2022. 

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. 
Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har 
rådighet, som är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. 

Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska 
genomföras. Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 
december 2021 till Västra Götalandsregionen. 

Miljöstrateg och Folkhälsostrateg presenterade 2021-09-08 ett förslag på 
klimatlöften för diskussion med Kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att skicka förslaget på remiss till 
samtliga nämnder och bolag för yttrande. 

Samtliga nämnder, AB Strömstadslokaler och AB Strömstadsbyggen har inkommit 
med remissvar.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-24 § 238 
Tjänsteskrivelse 2021-11-10 
Tekniska förvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningens remissvar klimatlöften 2022 (BUN 2021-10-
28, § 130) 
Strömstadsbyggens remissvar Klimatlöften 2022 
Strömstadslokalers remissvar på klimatlöften 2022 
Socialnämndens remissvar på klimatlöften 2022 (SN 2021-10-21 § 145) 
Miljö- och byggnämndens remissvar på Klimatlöften 2022 
Beslut att skicka föreslagna Klimatlöften på remiss till samtliga nämnder och bolag 
för yttrande senast 2021-11-10 - Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-08 
(2021-09-08 KSau §149) 
Förslag Strömstads kommuns klimatlöften 2022 
Inbjudan Kommunernas Klimatlöften 
Beskrivning Kommunernas Klimatlöften inför 2022 
Kommunernas Klimatlöften inför 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta föreslagna klimatlöften  
Nr 1: Vi har en laddplan för kommunen 
Nr 3: Våra nya personbilar är klimatbonusbilar 
Nr 7: Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 
upphandlingar 
Nr 8: Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 
Nr 12: Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
Nr 13: Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 
Nr 14: Vi genomför energieffektiviseringar 
Nr 15: Vi bygger i trä 
Nr 16: Vi installerar solenergi 
Nr 18: Vi har en koldioxidbudget 
Nr 19: Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 
Nr 20: Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt Bivrin (MP) yrkar på att lägga till klimatlöftena 5 och 6, med instämmande 
från Åsa Torstensson (C) och Marielle Alvdal (FI) vad gäller klimatlöfte 6. 

Åsa Torstensson (C) yrkar på att lägga till klimatlöftena 9. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M), Lena Martinsson (S), Jörgen Molin (M) och Lars 
Tysklind (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets 
förslag och finner att så sker. 
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins 
ändringsyrkande vad gäller klimatlöfte 6 och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Bengt Bivrins 
ändringsyrkande vad gäller klimatlöfte 5 och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Åsa Torstenssons 
ändringsyrkande vad gäller klimatlöfte 9 och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. 

Beslutet skickas till 
klimat2o3o@vgregion.se 
Diariet 
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