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Karlskogaförslag ID5380 Karlskoga kommun bör ansöka om medlemskap i 
klimatkommunerna 



 Sammanträdes protokoll 1(1) 
 Sammanträdesdatum 
 2022-06-01 
Kommunstyrelsen 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande  
     

 

§ 105 Dnr 2022-00341 
 
Karls kogaförs lag ID5380 Karlskoga kommun bör ans öka  
om medlems kap i klimatkommunerna . 
 
Sammanfattning av ärende t 
Ett Karlskogskogaförslag har inkommit om att Karlskoga kommun ska 
ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna. Klimatkommunerna är en 
förening som arbetar med lokalt klimatarbete. I dagsläget har förening 41 
kommuner och regioner som medlemmar, bland annat Örebro och  
Karlstad. Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen 
av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och 
spridning av goda exempel. 
 
Kostnaden för medlemskap är för Karlskogas del ca 11 500 kr per år. 
Samhällsbyggnadsnämnden har berett frågan och föreslår att 
Karlskogaförslaget bifalls och att Karlskoga kommun ansöker om 
medlemskap i Klimatkommunerna, att kostnaden för medlemskapet 
bekostas av Samhällsbyggnadsnämndens budget som ansvariga för det 
strategiska miljöarbetet. Att kontaktpersoner utses från samhälle och 
serviceförvaltningen respektive samhällsbyggnadsnämnden enligt ansvar 
i reglementet. 
 
Bes luts underlag 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden den 12 april 2022 § 36 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 18 mars 2022 
Karlskogaförslag ID5380 Karlskoga kommun bör ansöka om medlemskap i 
klimatkommunerna 
 
Kommuns tyre ls ens  bes lut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige bifalla 
Karlskogaförslaget. 
 
 
Expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 1(1) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-04-12 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2022-00028 
 
Yttrande om Karlskogaförslag 5380 om medlemskap i 
Klimatkommunerna 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett Karlskogskogaförslag har inkommit om att Karlskoga kommun ska 
ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna. Klimatkommunerna är en 
förening som arbetar med lokalt klimatarbete. I dagsläget har förening 41 
kommuner och regioner som medlemmar, bland annat Örebro och 
Karlstad. Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen 
av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och 
spridning av goda exempel. 
 
Kostnaden för medlemskap är för Karlskogas del ca 11 500 kr per år.  
 
Samhälle och Serviceförvaltningen föreslår att Karlskogaförslaget bifalls 
och att Karlskoga kommun ansöker om medlemskap i 
Klimatkommunerna, att kostnaden för medlemskapet bekostas av 
Samhällsbyggnadsnämndens budget som ansvariga för det strategiska 
miljöarbetet. Att kontaktpersoner utses från samhälle och 
serviceförvaltningen respektive samhällsbyggnadsnämnden enligt ansvar 
i reglementet. 
 

Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 18 mars 2022 
Karlskogaförslag ID5380 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget om att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna. 
 
Expedieras till 
Kommunsfullmäktige 
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-03-18 SBN MA 2022-00028 
Handläggare  
Charlotta Björkman 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Yttrande om Karlskogaförslag 5380 om medlemskap i 
Klimatkommunerna 

 

Sammanfattning 

Ett Karlskogskogaförslag har inkommit om att Karlskoga kommun ska 
ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna. Klimatkommunerna är en 
förening som arbetar med lokalt klimatarbete. I dagsläget har förening 41 
kommuner och regioner som medlemmar, bland annat Örebro och 
Karlstad. Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen 
av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och 
spridning av goda exempel. 
 
Kostnaden för medlemskap är för Karlskogas del ca 11 500 kr per år.  
 
Samhälle och Serviceförvaltningen föreslår att Karlskogaförslaget bifalls 
och att Karlskoga kommun ansöker om medlemskap i 
Klimatkommunerna, att kostnaden för medlemskapet bekostas av 
Samhällsbyggnadsnämndens budget som ansvariga för det strategiska 
miljöarbetet. Att kontaktpersoner utses från samhälle och 
serviceförvaltningen respektive samhällsbyggnadsnämnden enligt ansvar 
i reglementet. 
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 18 mars 2022 
Karlskogaförslag ID5380 
 

Bakgrund 
Ett Karlskogaförslag har inkommit som föreslår att Karlskoga kommun 
ska ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna. Klimatkommunerna är 
en förening som arbetar med lokalt klimatarbete. I dagsläget har förening 
41 kommuner och regioner som medlemmar, bland annat Örebro 
kommun och Karlstad kommun. Klimatkommunernas övergripande syfte 
är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom 
erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. 
 
Förslagsställaren anser att ett medlemskap i Klimatkommunerna skulle 
vara ett stöd och en inspiration för att Karlskoga kommun i sitt arbete med 
att uppfylla kommunens Miljöprogram. 
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-03-18 SBN MA 2022-00028 
Handläggare  
Charlotta Björkman 

Konsekvenser 
Sociala/kulturella konsekvenser  
Föreningens verksamhet handlar mycket om nätverkande, 
kunskapsutbyte och att sprida goda exempel. Mycket av de insatser som 
görs för att vara klimatfrämjande kan även ha goda sociala och kulturella 
effekter om de görs på rätt sätt. Ett medlemskap i Klimatkommunerna 
skulle därför öka möjligheten för Karlskoga kommun att ta del av goda 
exempel från andra kommuner och på så sätt kunna främja de sociala och 
kulturella värdena i Karlskoga kommun. 
 
Ekologiska konsekvenser  

Klimatkommunernas växande nätverk och stora kunskapsbank skulle ge 
ett tillskott av kunskap och goda exempel på åtgärder och arbetssätt som 
kan få god effekt på klimatarbetet i Karlskoga kommun. Ett medlemskap 
skulle således ha positiva konsekvenser på den ekologiska hållbarheten i 
Karlskoga kommun. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medlemskostnaden baseras på en grundavgift om 4000 kr/år och en avgift 
om 0,25 kr/invånare i kommunen. För Karlskogas del skulle detta 
innebära en total medlemsavgift om ca 11 600 kr/år. Kostnaden för 
medlemskapet bekostas av Samhällsbyggnadsnämndens budget som 
ansvariga för det strategiska miljöarbetet. 
 
Överväganden  
Klimatkommunerna kräver att finns politiskt beslut att ansöka om 
medlemskap samt att en kontaktperson och en kontaktpolitiker utses. 
Detta för att förankra förutsättningarna för ett gott klimatarbete i 
kommunen. Klimatkommunerna erbjuder ett stort, aktivt och växande 
nätverk med personer som arbetar, både på tjänstenivå och politisk nivå, 
med klimatfrågor. Ett medlemskap skulle således gynna utvecklingen i 
Karlskoga kommun.  
 
Kostnaden för medlemskapet är relativt låg i förhållande till vad som 
erbjuds och ryms inom befintlig budget. Utvärdering av medlemskapet 
kommer göras efter ca ett år för att säkerställa att medlemskapet har gett 
den effekt som förväntats. 
 
Mycket av det arbete som sker inom området som Klimatkommunerna 
arbetar med faller under Samhällsbyggnadsnämnden och Samhälle och 
serviceförvaltingens ansvarsområden. De kontaktpersoner, en 
tjänsteperson och en politiker, som ska utses bör därför utses av dessa 
instanser. Nätverket, kunskapsutbytet och övrigt arbete som 
Klimatkommunerna utför begränsas dock inte till dessa utsedda 
kontaktpersoner utan är tillgängligt för hela kommunorganisationen. 
 
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-03-18 SBN MA 2022-00028 
Handläggare  
Charlotta Björkman 

 
 
 
 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget om att ansöka om medlemskap i 
Klimatkommunerna. 

 

 

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 

Charlotta Björkman 
Hållbarhetschef ekologisk 
 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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