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Protokollsutdrag 

Sammanträdestid 2022-12-07 kl 13:00-14:15 

Plats Sessionssalen, stadshuset 

Utses att justera Helena Nanne 

Justeringen 2022-12-14 

Protokollet omfattar §44 

Underskrifter Sekreterare 
Julia Campbell 

Ordförande 
Katrin Stjernfeldt Jammeh 

Justerande 
Helena Nanne 
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Beslutande ledamöter 
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) 
Roko Kursar (L) (Vice ordförande) 
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande) 
Andréas Schönström (S) 
Sofia Hedén (S) 
Mubarik Mohamed Abdirahman (S) 
Håkan Fäldt (M) 
Anton Sauer (C) 
Magnus Olsson (SD) 
Anders Olin (SD) 
Emma-Lina Johansson (V) 
Anders Skans (V) 
Stefana Hoti (MP) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Amani Loubani (S) 
Anders Rubin (S) 



Sanna Axelsson (S) 
Nils Anders Nilsson (S) 
John Eklöf (M) 
Farishta Sulaiman (M) 
Tony Rahm (M) 
Rickard Åhman Persson (SD) 
Anders Pripp (SD) 
Janne Grönholm (MP) 
Sara Wettergren (L) 

Övriga närvarande 
Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande) 
Sedat Arif (S) (Kommunalråd) 
Andreas Norbrant (Stadsdirektör) 
Tomas Bärring (Chefsjurist) 
Julia Campbell (Nämndsekreterare) 
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef) 
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef) 
Ulf Nilsson (Enhetschef) 
Anna Westerling (Ekonomidirektör) 
Ann Andersson (Budgetchef) 
Louise Lagerlund (Stadsjurist) 
Magdalena Bondeson (Sektionschef nämnd och registrator) 
Nicklas Sjöstedt (Presschef) 
Micael Nord (Näringslivsdirektör) 
Mats Holmström (Kommunikationsdirektör) 
Nasrin Bigdelou (Enhetschef hållbarhetsavdelningen) 
Demir Kolenovic (Sektionschef stadsfastigheter) 
Tova Svensson (Praktikant) 
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§ 44 

STK-2022- 1170 

Remiss från Miljödepartementet - Länsstyrelsen Uppsalas rapport Lokal och regional 
klimatomställning - underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023 (M2022/01830) 

Sammanfattning 
Miljödepartementet har översänt Länsstyrelsen i Uppsala läns rapport Lokal och regional 
klimatomställning – underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023 med inbjudan att 
inkomma med synpunkter. Rapporten är Länsstyrelsens återrapportering av 
regeringsuppdraget att analysera förutsättningarna för kommuner, regioner och andra 
relevanta aktörer att styra mot minskade utsläpp så att klimatmålen nås. Länsstyrelsens 
uppdrag är ett av totalt tre parallella uppdrag som tillsammans kommer att utgöra underlag 
för den kommande nationella klimatpolitiska handlingsplanen. 

I rapporten presenteras 10 åtgärdsförslag som syftar till att ytterligare stärka kommuners 
och regioners handlingsutrymme och möjligheter att driva på klimatomställningsarbetet. 
Bland annat föreslås ökade resurser till kommuner för att ur ett helhetsperspektiv kunna 
arbete med bland annat mobilitet, energi, elektrifiering och transporter. 



Inom Malmö stad har ärendet remitterats till tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden 
och miljönämnden där stadsbyggnadsnämnden har inkommit med ett yttrande. Tekniska 
nämnden och miljönämnden har avstått från att svara på grund av tidsbrist. Stadskontoret 
har utarbetat ett förslag till yttrande baserat på stadsbyggnadsnämndens och stadskontorets 
synpunkter. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till 
Miljödepartementet. 

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet 
Stadsbyggnadsnämnden 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut KSAU 221128 §95 
• G-Tjänsteskrivelse KSAU 221128 Remiss från Miljödepartementet - 

Länsstyrelsen Uppsalas rapport Lokal och regional klimatomställning - 
underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023 

• Förslag till yttrande KSAU 221128 
• Stadsbyggnadsnämnden beslut 221027 § 323 
• Remissvar från stadsbyggnadsnämnden 
• Remissvar från tekniska nämnden 
• Remissvar från miljönämnden 
• Rapport Lokal och regional klimatomställning – underlag inför klimatpolitisk 

handlingsplan 2023, M2022_01830 
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• Mail: Följebrev Remiss från Miljödepartementet - Länsstyrelsen 
Uppsalas rapport Lokal och regional klimatomställning 
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