
 

 
 
MOTION OM INRÄTTANDE AV KLIMATRÅD I MALMÖ STAD 
 
Klimatförändringarna är redan här. Nya värmerekord slås varje år, polarisen smälter snabbt och 
extremväder blir allt vanligare. Trots det minskar inte de globala klimatutsläppen.  
 
Nyligen varnade FN för att även om vi når målen i Parisavtalet så är risken stor att den globala 
uppvärmningen ändå når 3-5 grader. Konsekvenserna av en temperaturhöjning i den storleken 
vore katastrofala, och för Malmöborna kommer det att innebära livsmedelsbrist, klimatflyktingar 
och extremväder. Världen behöver minska klimatutsläppen radikalt, och på kort tid. Vi har inte 
tid att vänta på globala avtal eller skärpt lagstiftning. För trots att klimatförändringarna är globala, 
så är alla utsläpp lokala. Därför behöver Malmö stad ta sitt ansvar genom att sätta stort fokus på 
klimatfrågorna, och börja samverka med andra aktörer på nya sätt för att lösa klimatkrisen. 
 
Malmö stad har sedan tidigare flera olika samverkansfora för viktiga frågor. Till exempel finns 
Pensionärsrådet, Rådet för funktionshinderfrågor, Rådet för demokrati och trygghet och 
Romska rådet, där ledande politiker regelbundet sammankallar till möten och dialog. Malmö 
stads klimatarbete har däremot hittills fokuserat främst på den egna verksamheten. Inom många 
områden har detta fokus gjort att kommunen kommit långt i arbetet, men för en stad som lever 
inom de planetära gränserna räcker det inte längre. Nu krävs samverkan med hela samhället, 
där offentlig sektor, näringsliv, akademi, idéburen sektor och medborgare möts och 
tillsammans driver klimatfrågan mot en lösning. För att vi ska kunna hålla den globala 
uppvärmningen till ett minimum krävs ansvarstagande. Det vilar ett stort ansvar på 
branscher med stora klimatutsläpp, samtidigt som det där finns ett stort intresse att bidra. Vi 
ser att företag som tar sitt ansvar förblir konkurrenskraftiga.  
 
Andra kommuner har redan tagit steget och bildat ett strategiskt forum för samverkan med 
näringsliv och civilsamhälle. I Uppsala har kommunen till exempel under ett flertal år drivit 
klimatarbetet tillsammans med näringslivet i ”Uppsala Klimatprotokoll”. Där träffas kommunalråd 
och vd:ar och sätter gemensamma mål för klimatutsläppen, och samverkar kring konkreta 
lösningar. Staden utsågs 2018 till världens främsta klimatstad av WWF.  
 
Malmö behöver ett motsvarande forum för samverkan kring lösningar för minskade 
klimatutsläpp, så att vi både når de mål som är satta för Malmö stads egna verksamheter och för 
stadens konsumtionsbaserade utsläpp i stort. Vi ser också ett behov av att Klimatrådet får en 
parlamentarisk representation från politiken. Alltför ofta möter vi bekymrade medborgare som 
frågar vad “politiken” gör. Det är dags att alla de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige tar sitt ansvar och bidrar till omställningen. Klimatfrågan har alltför länge 
prioriterats ner av alltför många partier - men för att nå målen krävs att alla är med och bidrar till 
lösningarna. 
 



 

 
 
Vi  yrkar därför att: 

- Malmö stad tar initiativ till att inrätta ett Klimatråd, där kommunen tillsammans med 
nyckelaktörer i näringsliv, akademi och idéburen sektor, såväl som med invånarna, 
driver ett offensivt och strategiskt klimatarbete med syfte att minska klimatutsläppen 
tillräckligt för att rymmas inom Parisavtalets ramar. 
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